PROČ SE NECHAT OČKOVAT?
1. Očkování jako účinná cesta z krize
Česká vakcinologická společnost, Česká společnosti alergologie a klinické imunologie, Společnost infekčního
lékařství a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii vydali 21. ledna 2021 společné prohlášení o tom, že
očkování je prioritní způsob, jak se vypořádat se současnou pandemií.
2. Vakcína chrání před onemocněním covid-19
Jak je známo, očkování v historii účinně pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady závažných onemocnění
jako jsou pravé neštovice, dětská obrna nebo záškrt. Vakcína společnosti Moderna byla při prevenci
symptomatické nákazy covid-19 účinná na 94,1 %, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. Podle některých
studií chrání vakcína od společnosti Pfizer a BioNTech i před určitými mutacemi covid-19.
3. Všechny vakcíny jsou bezpečné
Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí její případné nežádoucí
účinky. Rychlost vývoje vakcíny proti infekci covid-19 je samozřejmě ovlivněna vážností celosvětového a
celospolečenského dopadu tohoto onemocnění na životy lidí. Je třeba vzít také v úvahu fakt, že koronaviry nejsou
nově objevenou skupinou virů a jejich výzkum trvá nezávisle na pandemii covid-19 už mnoho let, a to včetně
vývoje vakcín (např. proti SARS a MERS). Při vývoji vakcín proti infekci covid-19 proto týmy vědců vycházeli z
předchozích výzkumů.
4. Nebyly zjištěny žádné dlouhodobé nežádoucí účinky
Vakcína byla testována na dobrovolnících a nebyly zjištěny odlišné nežádoucí účinky, než které známe u ostatních,
běžně podávaných očkování. Nejčastěji se setkáváme s reakcí v místě aplikace očkovací látky (bolestivostí,
otokem, začervenáním) či s tzv. chřipkovými příznaky (únavou, bolestí svalů, zvýšenou teplotou).
JAK SE K OČKOVÁNÍ REGISTROVAT?
Veškeré informace k registraci včetně přihlášky najdete na oficiálním portálu Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ . V 5 jednoduchých bodech si teď shrneme, jak celý proces
probíhá. Pokud si nevíte rady, obraťte se na svého praktického lékaře, obecní úřad nebo zavolejte na 155 .
1. Online registrace
K očkování se objednáte prostřednictvím Centrálního rezervačního systému (CRS) https://crs.uzis.cz/ . V online
registračním formuláři vyplníte své osobní údaje (jméno a příjmení, věk, rodné číslo a kontaktní údaje), podle
kterých vás ministerstvo zdravotnictví zařadí do konkrétní kategorie občanů s menší či větší prioritou.
2. Čekání na výzvu
Z vámi uvedených údajů v registraci ministerstvo vypočítá bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín
určí, kdy vás vyzve k rezervaci konkrétního termínu očkování.
3. Rezervace termínu
Následně vám přijde zvací SMS s PIN kódem a oznámením o možnosti rezervace termínu. Na základě těchto
údajů si na stránce reservatic.com/ockovani https://reservatic.com/ockovani zarezervujete oba dva termíny
očkování. Zvolíte si termín a místo očkování.
4. Příprava před očkováním
Na očkování přijďte včas. Pokud se dostavíte jindy, nebudete očkováni. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz
totožnosti a průkaz pojištěnce. V případě, že onemocníte nebo potřebujete z jiných důvodů termín registrace
změnit, musíte provést novou registraci.
5. Samotné očkování
Lékař, který očkování provádí, se vás zeptá na
informace jako jsou vážná a chronická
onemocnění, alergie nebo užívané léky.
Prověří, jestli jste v posledních 14 dnech
neprodělali infekční onemocnění, zkontroluje
vám teplotu, krevní tlak a srdeční tep.
Vakcínu vám podá injekčně do svalu. Z
důvodu možné alergické reakce na vakcínu
počkat 30 minut v čekárně – stejně jako u
jakéhokoliv jiného očkování. Nezapomeňte, že
vás nejpozději za 28 dní čeká ještě jedno
přeočkování.

