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INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM OČKOVACÍ LÁTKY CO VID - 19 VACCINE JANSSEN

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:

Teplota
°C

Projevil(a)jste zájem o očkování proti nemoci COVID-19. Bude Vám podána očkovací látka COVID -19 Vaccine
Janssen (dále jen „očkovací látka"), která je určena pro osoby od 18 let věku. Cílem očkování je zabránit vzniku
onemocnění COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato
očkovací látka nemusí plně ochránit očkovaného proti nemoci. Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další
otázky, máte možnost konzultace svého záměru o očkování s lékařem.
Očkování se má odložit u pacienta s akutním horečnatým onemocněním. Ohledně těhotenství a kojení jsou údaje
omezené. Očkovací látka Vám bude podána injekčně do svalu na rameni. Vakcína je jednodávková.
Ochrana nastupuje 14 dní po aplikaci dávky. Podobně jako u jiných vakcín je možné, že vakcinace vakcínou COVID
- 19 Vaccine Janssen, ale nemusí chránit všechny příjemce. Doba ochrany poskytovaná vakcínou není známa. Očkovací
látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.
Možné nežádoucí účinky vakcíny:
Frekvence
Nežádoucí účinek
Řešení potíží
Poruchy imunitního
systému

Není známo

Závažná alergická reakce (svědivá Vyhledat lékařkou pomoc, ev. volat
vyrážka těla, dušnost, otok obličeje 155
nebo jazyka, výrazná slabost,
kolaps)

Vzácné

kopřivka

Kontaktovat praktické lékaře

Velmi časté

Bolest hlavy

Užijte 1-2 tbl. Paralenu 500 mg

Vzácné

Třes

Kontaktovat praktického lékaře

Zažívací obtíže

Velmi časté

Nevolnost

Dieta

Dýchací systém

Časté

Kašel

Stoptussin kapky

Méně časté

Kýchání, bolest v krku

Užijte 1-2 tbl. Paralenu 500 mg

Méně časté

Vyrážka, zvýšené pocení

Studený obklad

Bolest svalů Bolest kloubů

Užijte 1-2 tbl. Paralenu 500 mg

Méně časté

Svalová slabost, bolest v
končetinách, bolest zad

Užijte 1-2 tbl. Paralenu 500 mg

Velmi časté

Únava, Bolest v místě injekce,

Studený obklad na rameno

Časté

Zčervenání či zduření v místě
injekce, zimnice

Studený obklad.

Poruchy nervového
systému

Poruchy kůže a podkožní
tkáně

Poruchy svalové a kosterní Velmi časté
soustavy a pojivové tkáně

Celkové poruchy a reakce
v místě aplikace

Méně časté
Slabost, malátnost
odpočinek
Po očkování vakcínou byla velmi vzácně pozorována kombinace tvorby sraženin a nízkého počtu krevních
destiček, v některých případech doprovázená krvácením. Pokud by se u Vás po vakcinaci objevily příznaky jako
dušnost, bolest na hrudi, otok nohy, velmi silné bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo modřiny na kůži v jiném
místě než vakcinace, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
Po podání očkovací látky je nezbytné po dobu 30 minut setrvat na místě, kde se provádí očkování.
Dva dny po očkování se vyvarujte výraznější fyzické námahy.
Pročetl(a) jsem a porozuměl(a) jsem textu a měl(a) jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu,
který by mi bránil v aplikaci této očkovací látky. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s možnými vedlejšími účinky.
Těmto informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl(a) jsem poučen(a) o způsobu aplikace vakcíny a
postvakcinačním režimu.
Certifikát potvrzující očkování lze stáhnout na webové stránce: ocko.uzis.cz
Žádám o provedení očkování.
Datum:

Podpis očkovaného:

