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                                          Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví 

IČ: 00190560 

 

 

 

Část A) Vážená paní, vážený pane, 

zdravotní výkon, který Vám doporučujeme, vyžaduje Váš INFORMOVANÝ 
SOUHLAS. 
Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně a pro Vás srozumitelně 
poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotního 
výkonu. 

Název zdravotní služby (výkonu): Podání očkovací látky Comirnaty 

1. Důvod a cíl výkonu 

Podání očkovací látky zabraňující nemoci COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Po podání 
vyvolá očkovací látka přirozenou výrobu protilátek a povzbudí imunitní buňky, které Vás ochrání 
proti onemocnění COVID-19. 
2. Povaha a následky výkonu 

Očkovací látka je určena pro osoby od 16 let věku a podává se injekčně do ramenního svalu. K 
plnému účinku je třeba, abyste podstoupil/a očkování dvěma dávkami. Druhá dávka Vám bude 
podána 42 dní po podání dávky první. Je velmi důležité, podstoupení očkování druhou dávkou, jinak 
Vás nemusí očkovací látka vůbec nebo dostatečně ochránit proti onemocnění COVID-19. 
3. Rizika výkonu 
Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní 
během několika málo dní. Nežádoucími účinky mohou být: bolest, zduření, otok nebo zarudnutí    v 
místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, zimnice, horečka, pocit na zvracení, 
ojediněle zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost. V případě, že se u Vás některý z nežádoucích 
účinků vyskytne, informujte svého praktického lékaře. 
Některé osoby mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevovat jako 
svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková 
alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře, bez včasné lékařské 
pomoci může dojít k újmě na zdraví nebo ohrožení na životě. 
Záměr podstoupit očkování konzultujte se svým praktickým lékařem, pokud: 

- jste měl/a vážnou alergickou reakci na jiné očkování, léčivý přípravek nebo potraviny; 
- jste měl/a problémy po podání první dávky očkovací látky proti nemoci COVID-19; 

- nyní máte onemocnění doprovázené vysokou horečkou; 
- máte oslabený imunitní systém, nebo užíváte léky, které negativně ovlivňují imunitní 

systém; 
- máte problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky na ředění 

krve; 
4. Hospitalizace a omezení, doporučení ve způsobu života 
Po podání očkovací látky se doporučuje sledování Vašeho zdravotního stavu zpravidla po dobu třiceti 
minut, a to na místě, kde se provádí očkování. 
Dostatečná ochrana proti nemoci COVID-19 nemusí být dříve než sedmý den po podání druhé dávky 
očkovací látky, tj. cca měsíc po první dávce očkování. Do té doby je nutné se chovat podle 
doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. 
5. Alternativy výkonu 
Očkování nelze nahradit žádnou alternativou. 
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                                                               Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví 

IČ: 00190560 

 
 

Část B) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU 

 
Podání očkovací látky Comirnaty 

  

Jméno a příjmení pacienta, rodné 
číslo, kód zdravotní pojišťovny, 

adresa bydliště: 

 

 
Prohlašuji, že jsem vysvětlil/a podstatu a výhody zdravotní služby (výkonu) 
nemocné/nemocnému (zák. zást. nemocného) způsobem, který byl podle mého soudu pro 
ni/něho (pro ně) srozumitelný. Rovněž jsem ji/ho seznámil/a s předpokládanou úspěšností 
tohoto výkonu, s důsledky tohoto výkonu a s možnými častějšími komplikacemi. 
Seznámil/a jsem nemocnou/nemocného (zák. zástupce nemocného) s možnými alternativami 
navrhovaného výkonu a s problémy, které mohou nastat během uzdravování i s důsledky 
odmítnutí výkonu. 

 
Jméno a příjmení lékařky/lékaře: ……………………………………………………… 

 
Podpis: …………...……………………………….   Datum: ……………………………… 

————————————————————————————————————— 

Já, nemocný (zák. zástupce): 

Prohlašuji, že jsem lékařem byl/a srozumitelně informován/a o povaze lékařského 
výkonu/lékařského postupu uvedeného v části A i B, byl/a jsem též informován/a o  některých 
možných rizicích a komplikacích tohoto výkonu. Dále mne informující lékař seznámil   s   
předpokládanou    úspěšností    výkonu/postupu,    s možnými    alternativami k výkonu/postupu 
i s důsledky toho, že by se výkon/postup neprovedl. Byl/a jsem rovněž informován/a o možných 
problémech během uzdravování. 
Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré mé dotazy 
byly zodpovězeny. 
Na základě tohoto poučení prohlašuji, že souhlasím: 
- s uvedeným zdravotním výkonem, 

- s tím, že může být proveden jakýkoliv další výkon, pokud by jeho neprovedení bezprostředně 
ohrozilo můj zdravotní stav. 

Jsem srozuměn/a s tím, že uvedený zdravotní výkon nemusí být proveden lékařem, který 
mne dosud ošetřoval. 
 

Podpis nemocné/nemocného: 
(zák. zástupce nemocného) 

 

……………………………………………………. 

Datum: ………………………….. 

V případě, že se nemocná/nemocný nemůže podepsat: 
Důvod: 

Způsob projevu 
souhlasu: 

Svědek: 
jméno a příjmení podpis svědka 

 



 

D 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví 

IČ: 00190560 

 

Posouzení rizika infekce COVID-19 

                                                                                               Datum………………………………………  

Pacient 

Anamnestické údaje pacienta 

A Prokázaná (diagnostikovaná) infekce COVID-19: 

NE ANO Datum odběru pozitivního vzorku……………………………………… 

B Nařízená domácí karanténa kvůli kontaktu s osobou s infekcí COVID-19: 

NE ANO Pokud ano, od kdy…………………………………………………………… 

Kontakt s osobou, které byla diagnostikována infekce COVID-19 nebo která měla příznaky zánětu 

dýchacích cest v předchozích 14 dnech: 

NE ANO 

Návrat ze zahraničí za posledních 14 dní (ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy – oranžová nebo červená dle MZČR): 

NE ANO 

 

Příznaky (přítomnost některého z následujících příznaků v předchozích 10–14 dnech) 

teplota či horečka (více než 37 °C)1 dušnost4 ztráta chuti či čichu7 

zimnice1 celková slabost5 bolesti hlavy8
 

kašel2 bolesti svalů5 konjunktivitida9
 

bolest v krku3 průjem6 Jiné10…………………………………………. 

rýma3 bolesti břicha6 ………………………………………………… 
 
 

  

  

Datum propuštění……………………………………………................ ANO NE 

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v předchozích 14 dnech (nehodnotit jako rizikový faktor, pouze anam. údaj): 

Výsledek: pozitivní /negativní /neznámý Datum…… ANO NE 

*Provedené vyšetření na COVID-19 před výkonem: C 

Vyhodnocení lékařem 

Pacient bez rizika infekce COVID-19 

Pacient s rizikem infekce COVID-19 

Pacient s infekcí COVID-19 

Jméno a podpis lékaře, který 

vyhodnocení provedl 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo……………………………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna …………… 

Adresa pacienta…………………………………………………………………………Telefon………………………………………… 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé (datum a podpis pacienta) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 Poznámky k hodnocení checklistu: 
 

1) Horečka, teplota (více než 37 °C), zimnice – pokud se vyskytne některý z těchto příznaků, 

hodnotí se jako suspektní pro COVID-19 (riziko infekce COVID-19), pokud jeho přítomnost nelze 

vysvětlit jinak (např. horečka u erysipelu) 

 
2) Kašel – hodnotí se jako suspektní pro COVID-19, pokud je nově vzniklý nebo došlo ke zhoršení kašle 

v posledních několika dnech 

 
3) Bolest v krku, rýma – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky a současně tyto příznaky nevznikly v kontextu jiné 

nozologické jednotky (onemocnění) – např. parapharyngeální absces, infekční mononukleóza, alergie 

apod. 

 
4) Dušnost – nově vzniklá dušnost v posledních 14 dnech nebo zhoršení dlouhodobé dušnosti 

v posledních 14 dnech se hodnotí jako suspektní pro COVID-19 

 
5) Celková slabost a bolesti svalů – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako 

suspektní pro COVID-19, pokud se jedná o obtíže nově vzniklé nebo došlo ke zhoršení chronických 

obtíží v posledních 14 dnech 

 
6) Průjem, bolesti břicha – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, pokud je spojen s respiračními příznaky (kašel, rýma, bolesti v krku, dušnost) 

 
7) Ztráta chuti a čichu – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky 

 
8) Bolesti hlavy – hodnotí se jako suspektní pro COVID-19, pokud jsou nově vzniklé v posledních 14 

dnech (nejedná se o chronické obtíže) a jsou spojeny s respiračními symptomy (kašel, rýma, bolesti 

v krku, dušnost) 

 
9) Konjunktivitida – hodnotí se suspektní pro COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky (výjimka: 

výskyt v rámci alergického onemocnění, v oftalmologii je na zvážení lékaře, zda při konjunktivitidě 

provést odběr) 

 
10) U osob starších 65 let se nemusí infekce COVID-19 projevovat typickými symptomy, ale může se 

manifestovat jako: náhle vzniklé poruchy řeči a motoriky, delirium (především u osob s demencí), 

mrtvice, nevysvětlitelná hypoxie, poruchy vědomí, tachykardie, tachypnoe. U této skupiny pacientů 

se hodnotí jako suspektní pro COVID-19. 

 
 

 Poznámky k hodnocení checklistu u dětí: 

1) checklist není vyhodnocován u kojenců do 6 měsíců věku 

2) pacienti s typickým klinickým obrazem laryngitidy se nehodnotí jako suspektní pro COVID-19 

 
 

Odkazy na internetové stránky MZ ČR: 

• https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (Informace 

o riziku infekce v jednotlivých státech) 

 
• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 (Přehled aktuální situace v ČR) 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19


 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví 

IČ: 00190560 

 

Dotazník před očkováním proti COVID-19 

                                                                                               Datum………………………………………  

Pacient 

 
Tento dotazník slouží lékaři ke zhodnocení okolností Vašeho zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na Vaše 
plánované očkování proti onemocnění covid -19. Otázky si prosím pozorně přečtěte a pravdivě odpovězte. 
Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte ANO, neznamená to, že nemůžete být očkován/a. 
V případě nejasností se obraťte na lékaře očkovacího místa, který Vám s vyplněním dotazníku pomůže. 

 

Zakroužkujte správnou odpověď   
 

Léčíte se nějakým chronickým (trvalým) onemocněním? 

  NE            ANO    Prosím, napište s jakým/ ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jste na něco alergický/á?  

  NE            ANO    Prosím, napište na co ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Užíváte nějaké léky? 

 NE            ANO    Prosím, napište jaké ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   
 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo…………………………………………………………           Zdravotní pojišťovna …………… 

Adresa …………………………………………………………………………Telefon………………………………………… 

Cítíte se v tuto chvíli nemocný/á? 

       NE                  ANO     



 

  

 

 

Prodělal/a  jste onemocnění Covid-19 nebo jste měl pozitivní PCR test? 

            NE                         ANO     

   

Byl/a jste již očkován/a proti nemoci Covid-19?      

            NE                         ANO     

   

 

Měl/a jste již někdy závažnou alergickou reakci po předchozím očkování? 

  NE            ANO    Prosím, popište jakou ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na ředění krve? 

 NE            ANO    Prosím, napište jaké ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  

 

Máte nějakou závažnou poruchu imunity? 

    NE            ANO    Prosím, napište jakou ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jste těhotná nebo kojíte? 

 
       NE                     ANO     

 

Absolvoval/a jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování? 

  NE            ANO    Prosím, napište jaké ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podepsáním tohoto dotazníku stvrzuji, že jsem lékaři nezamlčel/a žádné informace o 
svém zdravotním stavu a rozumím poskytnutým informacím o očkování proti 
onemocnění Covid-19 včetně možných nežádoucích účinků. 

Souhlasím s aplikací očkovací látky proti onemocnění Covid-19. 

 

 

Podpis očkované osoby …………………………………………Datum……………………………. 


