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INFORMACE V SOUVISLOSTI S OČKOVÁNÍM PROTI KORONAVIRU
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Tyto informace jsou pouze pro lékaře. Nedávejte je dál pacientům.
Zde najdete všechny aktuální
dokumenty ke stažení.

JAK MÁM INFORMOVAT SPRÁVNĚ?

Pokyny pro lékaře při rozhovoru s pacienty a občany

OBECNÉ INFORMACE

OSNOVA ROZHOVORU

• Očkování proti koronaviru je dobrovolné a pro všechny

• Jako lékaři se snažte sami navázat rozhovor o

občany zdarma.

• Očkovací látky proti COVID-19, které jsou k dispozici

v Německu, procházejí centralizovaným schvalovacím
řízením a registrací, které koordinuje Evropská agentura
pro léčivé přípravky EMA a hodnotí experti národních
orgánů pro kontrolu léčiv, např. Institutu Paula Ehrlicha.
Registrace očkovacích látek proti COVID-19 se uděluje
při dodržení všech ustanovení, která pro registraci
očkovací látky v Evropské unii platí. Předpokladem je
příznivý poměr přínosů a rizik. Institut Paula Ehrlicha
před použitím očkovacích látek ověřuje jejich kvalitu,
účinnost a bezpečnost a tyto potvrdí státním uvolněním
šarže.

• Na začátku nebude třeba, abyste svým pacientům

vyplňovali potvrzení o očkování. Ve druhé fázi očkování
by to však mohlo být nutné, že pacienti s určitými
předchozími onemocněními lékařské osvědčení budou
potřebovat. Zpočátku byste měli svým pacientům
pouze poradit a odkázat je na očkovací centra. Ověřte
si prosím také příslušná nařízení své spolkové země,
protože v této věci mohou existovat odlišné postupy.

očkování proti koronaviru se svými pacienty a
občany, kteří jsou ochotni nechat se očkovat. Osoby,
které mají být očkovány, se tak přestanou ostýchat,
budou se ptát a vyjádří případné obavy v souvislosti
s očkováním.

• Mluvte s nimi a vysvětlujte věci co nejjednodušeji a
pokud možno na rovinu.

• Vybudujte důvěru a berte vážně obavy osob, které
mají být očkovány – mnoho věcí se dá vyjasnit
klidným zodpovězením otázek.

• Reagujte na otázky a obavy pacientů a nabídněte
svou podporu, budou-li mít otázky.

• Odvolejte se na fakta a pokud možno se nenechte

zatáhnout do diskuze o spikleneckých teoriích:
Nemusíte vyvracet ideologie, ale vysvětlit ochranné
očkování proti koronaviru.

• Doporučení od Vás jako osoby, které je možné

důvěřovat a svěřit se jí, je důležité a na pacienty
má velký vliv.

• Upozorněte na stránku www.corona-schutzimpfung.de,
kde jsou denně aktuální informace.

JAK? KDO? KDY? –
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VE ZKRATCE

• Očkovat se bude postupně: Nejdříve totiž

musíme chránit osoby s nejvyšším rizikem. Cílem
pochopitelně je, postupně zajistit pro všechny
rovnoprávný přístup k očkování proti koronaviru.

• Prioritně budou očkováni občané, kteří mají

obzvláště vysoké riziko těžkého nebo smrtelného průběhu nemoci nebo u kterých existuje
vzhledem k povolání obzvláště vysoké riziko, že
se sami nakazí nebo nakazí osoby závislé na péči.

• Očkuje se intramuskulárně, nikoliv subkutánně

(i při poruše srážlivosti krve/antikoagulaci):
tenkou jehlou, opatrně a s následným stlačením.

• Jen společně a se solidárním přístupem všech
občanů se nám podaří normalizovat náš
každodenní život.

ZusammenGegenCorona.de

Nejdůležitější kontaktní místa
pro lékaře
∙ Odpovědi na otázky v souvislosti s individuálním poradenstvím ohledně očkování
najdete v bezplatné aplikaci STIKO Institutu
Roberta Kocha
(webová verze: www.stiko-web-app.de)
∙ Další informace najdete na:
www.rki.de/covid-19-impfen a www.pei.de/coronavirus
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