
Očkování COVID-19 
 
Očkování je nejúčinnější formou prevence před infekční nemocí. Po aplikaci očkovací látky               
tzv. vakcinaci si tělo vytvoří protilátky, nebo se zapojí buněčná imunita, což zabrání nákaze 
infekční chorobou nebo zmírní její průběh. Vakcíny nejsou potřeba pro všechny infekční 
nemoci. Velmi důležité jsou ale pro infekce, které jsou nebezpečné svým průběhem a mohou 
končit smrtí pacienta, nebo trvalými následky i při včas zahájené léčbě (např. meningokokové 
infekce). Další skupinou infekčních chorob, kde není očkování ničím nahraditelné, jsou vysoce 
nakažlivé nemoci, které se rychle šíří populací. Tyto nemoci mohou, ale nemusí způsobit vážná 
onemocnění, jejich nebezpečí je v tom, že vyřadí z běžného provozu najednou větší počet 
osob, které musí být v karanténě nebo izolaci (např. spalničky). Třetí skupinou jsou nemoci, 
pro které nemáme kausální léčbu, umíme léčit jen příznaky a prognóza je vždy velmi nejistá 
(např. klíšťová encefalitida). 
 
Onemocnění COVID-19 je vysoce nakažlivé, dosud nemáme účinný lék, kterým bychom 
ovlivnili průběh a zmírnili následky, a může být smrtelné.  
Ve srovnání s ostatními infekčními nemocemi na něj umírá nejvíce lidí, na meningokokové 
infekce zemře 5-10 osob ročně, na chřipku několik set až tisíc ročně, na COVID-19 zemřelo na 
vrcholu epidemie víc než 250 osob denně, což je skoro jako všechny ostatní nemoci 
dohromady včetně všech nádorů a infarktů. 
Proto očkování je jedinou možností jak nad nemocí COVID-19 zvítězit a vrátit se zpět do 
normálního života.  
 
Vakcíny v ČR 
Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji 
než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny. 
Registrace Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) byla udělena společnosti Pfizer, 
další registrace budou probíhat. Jaké jsou kandidátní vakcíny?  

1) Pfizer/BioNTech 
2) Moderna 
3) Oxford Univerzita / Astra Zeneca 
4) Gamaleya (moskevské centrum pro epidemiologii a biologii) Sputnik 

 
První vakcína, která bude u nás dostupná je mRNA vakcína společnosti Pfizer-Bion Tech. 
S ohledem na skladovací podmínky bude primárně směřována do nemocnic. Bude se aplikovat 
ve 2 dávkách (0-21 dní). 
Účinnost je až 95%! 
Antigenní testy na COVID  před očkováním vakcinologická společnost nedoporučuje.   
 
Jak se chovat po očkování  
30 min. čekat pod dozorem 
Speciální režim po vakcinaci proti COVID-19  není nutný.  
 
Na očkování je potřeba očkovací průkaz, pokud ho klient nemá k dispozici, bude vystaven 
v očkovacím centru. Lze vystavit i MOP (Mezinárodní očkovací průkaz).  
 
 



Kontraindikace (není ještě spec., je to návrh členů vakcinologické společnosti):  
 
Absolutní  

 mimořádně závažné reakce s alterací celkového stavu po předchozím očkování danou 
vakcínou, nebo vakcínou podobnou (týkalo by se II. dávky)  

 anafylaktická reakce na složku očkovací látky- přesné složení bude v spc vakcíny 

 akutní onemocnění se závažným průběhem  
 
 
Relativní – znamenají, že o aplikaci vakcíny rozhodne lékař (zváží pro a proti) 

 akutní onemocnění s mírným, průběhem, bez ohledu na přítomnost teploty  

 věk pod 16 let 

 těhotné a kojící ženy 

 alergie – pouze anafylaktická reakce v anamnéze  

 krvácivé stavy – těžká trombocytopenie  
 
 
Nežádoucí reakce – lokální- zarudnutí , bolest v místě vpichu  
                                 – celkové – teplota 
                                                      chřipkové příznaky 
                                                      alergická reakce  
                                                      neurologické příznaky 
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