INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 NEZLETILÝCH ZÁJEMCŮ
O OČKOVÁNÍ NA OČKOVACÍCH MÍSTECH (VĚKOVÁ SKUPINA 5 -11 LET)
K očkování dětí ve věku 5-11 let je v současné době v Evropě schválena pouze očkovací
látka Comirnaty od společnosti Pfizer - 0,2 ml s obsahem 10 mcg SARS-CoV-2 spike
proteinu mRNA (u starších dětí od 12 let a dospělých 0,3 ml obsahující 30 mcg mRNA).
Základní očkovací schéma je dvoudávkové, minimální a současně optimální interval mezi
dávkami je 21 dnů.
Očkování dětí ve věku 5 – 11 let probíhá primárně prostřednictvím praktických lékařů
pro děti a dorost, případně na k tomu určených očkovacích místech.

Personální zabezpečení očkování nezletilých ve věku 5 - 11 let včetně
na očkovacím místě
U dané věkové skupiny je nezbytné, aby byl na očkovacím místě k dispozici pediatr
nebo praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Pokud je očkovací místo součástí
nemocnice s lůžkovým oddělením pediatrie, nemusí být zajištěna přítomnost pediatra
nebo PLDD přímo na očkovacím místě, avšak musí být zabezpečena jeho dostupnost
za účelem indikace v případech potřeby a pro poskytnutí potřebné péče při výskytu
nežádoucí reakce po očkování. Pokud se jedná o očkovací místo, které nedisponuje
lůžkovým oddělením pediatrie, je nutno zabezpečit přítomnost pediatra nebo PLDD
přímo na očkovacím místě. Indikace a aplikace očkovací látky přímo pediatrem nebo
PLDD není nutná.
Očkování nezletilých ve věku 5-11 let včetně je možné pouze na k tomu určených
očkovacích místech, tj. místech, na kterých je k dispozici pediatr nebo PLDD.
Při registraci do Centrálního rezervačního systému budou těmto zájemcům nabídnuta
pouze ta očkovací místa, která jsou k očkování této skupiny nezletilých personálně
zabezpečená.
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Přítomnost zákonného zástupce u očkování na očkovacím místě
U skupiny nezletilých 5–15 let včetně je nezbytná přítomnost zákonného zástupce
při aplikaci očkování proti covid-191. Postačuje přítomnost pouze jednoho zákonného
zástupce. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma
není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat).

Informovaný souhlas
Pro očkování nezletilých osob do 15 let věku včetně je třeba vycházet z toho, že je
nutný informovaný souhlas jejich zákonného zástupce udělený bezprostředně před
provedením očkování. Není možné, aby zákonný zástupce informovaný souhlas udělil
s předstihem. Rozhodne-li se zákonný zástupce pro očkování nezletilého poté, co byla
nezletilému na očkovacím místě lékařem odebrána anamnéza, byly mu sděleny
informace o povaze očkování proti covid-19, jeho přínosech a rizicích a očkování bylo
nezletilému indikováno, musí zákonný zástupce udělit k očkování informovaný souhlas.
Písemná forma informovaného souhlasu zákonného zástupce není nutná. Vzhledem
k tomu, že při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho
názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové
a volní vyspělosti jeho věku, a tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož
závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého
pacienta, je na místě zjistit i názor nezletilého na podstoupení očkování. Do zdravotnické
dokumentace stačí provést záznam o podání informace zájemci o očkování (tj. kdo a kdy
informaci podal) a informaci o tom, že s očkováním zájemce, resp. jeho zákonný
zástupce vyslovil informovaný souhlas. Pokud lékař vyhodnotí, že je očkování v daný
moment kontraindikováno, očkování nelze provést.
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Očkování nezletilých ve věku 12-15 let včetně lze v současné době pouze očkovací látkou Comirnaty od

výrobce Pfizer/BioNTech
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