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Pokyny pro pracovníky očkovacích míst 
 

Personální zajištění očkovacího místa a kompetence 

Minimální personální obsazení očkovacího místa tvoří 4 lidé: lékař, nelékařský zdravotnický pracovník 

a 2 administrativní pracovníci. Jedno očkovací místo může mít více očkovacích pozic. Pro jednu 

očkovací pozici je doporučováno: 

- 1 očkující sestra 

- 1-2 administrativní pracovníci 

- 1 lékař zajišťující sousedící očkovací pozice 

- 1 asistent 

Lékař  

Zajištuje odborný lékařský dohled a neodkladnou lékařskou péči při výskytu nežádoucí reakce po 

aplikaci očkovací látky. Hlásí nežádoucí reakce. Řeší odborné otázky, zodpovídá za poskytnutí 

informací očkovaným a získání jejich informovaného souhlasu. 

Před očkováním se nezjišťuje osobní anamnéza, neprovádí fyzikální vyšetření, neměří teplota 

ani tlak! 

Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, praktická sestra 

Provádí přípravu očkovací látky. Aplikuje očkovací látku. Informuje očkované. 

Pomáhá s administrativní činností. Sleduje zdravotní stav očkovaných. 

V případě nežádoucí reakce po očkování informuje lékaře a postupuje dle jeho pokynů v rozsahu 

svých kompetencí. 

Administrativní pracovník 

Provádí administrativní činnost – identifikaci klienta, kontrolu dotazníku / informovaného souhlasu, 

zápis do ISIN a registraci + výkon pojišťovně, vyplnění kartičky očkovaného a stanovení termínu 2. 

dávky, práce s objednacím kalendářem, vydání certifikátu po druhé dávce. 

Asistent 

Pomáhá s organizací postupu očkovaných očkovacím místem, poskytuje informace, pomáhá 

s vyplněním dotazníků a kontroluje jejich úplnost. 

Zdravotníci při své činnosti používají: 

 běžný pracovní oděv 

 respirátor FFP2 

Postup na očkovacím místě 

Registrace 

 klient předloží doklad totožnosti – občanský průkaz a kartičku pojišťovny 

 administrativní pracovník zkontroluje, zda je klient objednán v centrálním rezervačním 

systému; ověří údaje v registračním formuláři. Pokud klient přijde v jiný termín či čas, bude 

očkován v závislosti na dostupnosti vakcíny a dalších okolnostech. 

 zápis do ISIN + výkon pojišťovně, vyplnění kartičky očkovaného s termínem 2. dávky 

Vyloučení kontraindikace očkování 

 kontrola obsahu dotazníku: „Četl jste Informaci pro očkované, vyplnil a podepsal jste Dotazník 

před očkováním / informovaný souhlas?“ 
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Otázka v dotazníku: Očkovat:  Neočkovat: 

Cítíte se v tuto chvíli 

nemocný? 

mírně zvýšená teplota nebo 

lehčí nachlazení 

závažný akutní horečnatý 

infekt 

Prodělal jste COVID-19 nebo 

měl pozitivní PCR? 
3 měsíce po infekci  14 dnů od konce příznaků 

Měl jste závažnou alergickou 

reakci? 
za zvýšeného dohledu 

hypersenzitivita na složky 

očkovací látky 

Máte krvácivou chorobu, léky 

na ředění krve? 

tamponem přitlačit pevně místo 

vpichu déle než 2 minuty 
-- 

Máte závažnou poruchu 

imunity? 
běžný postup -- 

Jste těhotná nebo kojíte? -- relativní kontraindikace 

Absolvoval jste jiné očkování? 2 týdny po jiném očkování -- 

 

Aplikace očkovací látky 

 Vakcína se podává intramuskulárně, obvykle do deltového svalu horní části nedominantní paže. 

V případě nedostatku svalové hmoty v oblasti paže se aplikace provede do anterolaterální strany 

stehenního svalu. Vakcína se nemá podávat intravaskulárně, subkutánně ani intradermálně. 

 Před aplikací očkovaný zcela uvolní paži (zatnutý sval může způsobit větší bolestivost). 

 Zdravotník vydezinfikuje pomocí alkoholového antiseptika (roztok či ve spreji) oblast kůže v horní 

třetině paže (oblast musculus deltoideus cca na šířku dvou prstů pod akromionem). 

 

 Je třeba počkat na zaschnutí dezinfekce. Až poté lze provést intramuskulární injekci.  

 Injekční jehla se zavádí rychlým pohybem do svalu nejlépe v úhlu 90°. Neaspiruje se. Poté se 

aplikuje obsah stříkačky do svalu.  

 

 Po aplikaci jehlu se stříkačkou odložit do odpadu s ostrými předměty (nenasazovat zpět krytku 

jehly). Současně druhou rukou přitlačit tampón na místo vpichu (u pacientů s poruchou 

krvácivosti či s antikoagulační léčbou pevně tlačit cca 2 minuty). 

 Místo vpichu se poté přelepí náplastí. 
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Sledování po vakcinaci 

 Klient odchází do čekárny, kde vyčká nejméně 15 minut pod dohledem pro případ rozvoje 

akutní nežádoucí reakce. 

 Po celou dobu musí být zajištěna schopnost personálu poskytnout první pomoc v případě 

závažných nežádoucích reakcí, zejména anafylaktické reakce 

 Pokud je pacient po nejméně 15 minutách v pořádku, opouští čekárnu s očkovací kartičkou a 

určeným termínem dalšího očkování. 

Očkovací schéma 

V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací 

látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné. Doporučený interval mezi první a druhou 

dávkou: 

Vakcína odstup 2. dávky 

optimální 

odstup 2. dávky 

minimální maximální 

Comirnaty (Pfizer/BioNtech) 21 dnů 21 dnů 28 dnů 

Moderna 28 dnů 28 dnů 42 dnů 

AstraZeneca 12 týdnů 4 týdny 12 týdnů 

 

Dezinfekce 

 pokožky před vpichem: používat zdravotnické prostředky k tomuto účelu určené, aplikovat 

vakcínu vždy po zaschnutí - nikdy ne na vlhký podklad 

 rukou: určenými prostředky s virucidním účinkem, mytí rukou provádět při vstupu na 

pracoviště a při kontaminaci biologickým materiálem, kdy se provede také dezinfekce rukou. 

Před každou aplikací očkovací látky umýt ruce teplou vodou a mýdlem s následnou hygienickou 

dezinfekcí rukou 

 povrchů: použít prostředky s virucidním účinkem, dezinfekce se provádí před zahájením 

provozu, v průběhu provozu, a na konci provozu. V průběhu provozu lze používat ubrousky s 

virucidním dezinfekčním účinkem 

 klik, vypínačů, madel, stahovadel, sedacího nábytku, podlah aj. vždy na začátku a konci 

provozu, v závislosti na frekvenci klientů opakovaně i v průběhu provozu 

 

Přehled pravidel pro skladování a transport vakcín 

Vakcína Pfizer Moderna AstraZeneca 

Transport do centra -90 až -60 °C -25 až -15 °C 2 – 8 °C 

Skladování v centru 6 měsíců 7 měsíců 6 měsíců 

Transport mezi očk. místy při 2 – 8 °C  při 2 – 8 °C  při 2 – 8 °C 

Skladování v očkovacím 

místě při 2 – 8 °C 
5 dnů 30 dnů 

dle doby použitelnosti 

(max. 6 měsíců) 

Stabilita po vyjmutí z chladu do 30 °C do 25 °C do 30 °C 

- nenačaté 2 hodiny 12 hodin 6 hodin 

- po naředění / otevření 6 hodin 6 hodin 6 hodin 
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Vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 

Zmrazená injekční lahvička 

Uchovávat 6 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. Zásobníky injekčních lahviček uzavřené víkem obsahující 195 injekčních lahviček, které byly vyjmuty 

z transportního boxu výrobce ve zmrazeném stavu (< -60 °C) se přenesou do mrazáku, v mezičase smí být 

uchovávány maximálně 5 minut při pokojové teplotě (< 25 °C). Poté, co jsou zásobníky s injekčními lahvičkami 

vráceny do prostoru pro uchovávání ve zmrazeném stavu po vystavení pokojové teplotě, musí zůstat ve zmrazeném 

stavu po dobu nejméně 2 hodin, než je lze znovu vyjmout. Až budete připraveni vakcínu rozmrazit nebo použít: 

 zásobníky injekčních lahviček vyjmuté z prostoru mrazáku pro odběr části injekčních lahviček ze 

zásobníku, smí být venku maximálně 3 minuty při pokojové teplotě (< 25 °C). 

 jakmile je injekční lahvička vyjmuta ze zásobníku na injekční lahvičky, má být pro použití rozmrazena. 

Po rozmrazení vakcína nesmí být znovu zmrazena!!! 

 po vrácení zásobníků lahviček do mrazáku musí zůstat ve zmrazeném stavu po dobu nejméně 2 hodin, 

než je lze znovu vyjmout. Mrazák tedy otvírejte nejvýše jednou za 2 hodiny! 

Rozmrazení očkovací látky 

 v lednici při teplotě 2 °C až 8 °C; může trvat 3 hodiny nebo 

 po dobu 30 minut při teplotě do 30 °C pro okamžité použití. 

Rozmrazená injekční lahvička 

Po vyjmutí z mrazničky lze neotevřenou vakcínu před naředěním uchovávat 

 až 5 dní při teplotě 2 °C až 8 °C (v ledničce) nebo 

 až 2 hodiny při teplotě do 30 °C. 

 

 Naředěním si připravte vždy takový počet lahviček, který bezprostředně (cca do 15 minut) 

spotřebujete, neřeďte nic do zásoby. Lahvičky se po naředění již nevrací do ledničky a nesmí 

se zmrazit. 

 Rozmrazenou injekční lahvičku nechejte dosáhnout pokojové teploty a před ředěním ji 10krát 

jemně převraťte. Lahvičkou netřepejte. 

 Před naředěním může rozmrazená disperze obsahovat bílé až téměř bílé neprůhledné amorfní 

částice. 

Naředěná vakcína 

Po otevření a naředění fyziologickým roztokem lze použít nejvýše po dobu 6 hodin; po tuto dobu lze 

ponechat při teplotě 2 °C až 30 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě 

resp. ponecháván naředěný co nejkratší možnou dobu. Ředění: 

 Rozmrazená vakcína se musí naředit v původní injekční lahvičce 1,8 ml fyziologického roztoku 

(NaCl 0,9%) za použití jehly 18G (růžová) nebo 21G (zelená) za uplatnění aseptických metod. 
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 Nasátím 1,8 ml vzduchu do prázdné stříkačky na rozpouštědlo vyrovnejte před vyjmutím jehly 

z injekční lahvičky tlak v injekční lahvičce. 

 

 Disperzi 10krát jemně převraťte. Lahvičkou netřepejte. 

 Naředěná vakcína se má jevit jako téměř bílá disperze bez viditelných částic. Jestliže jsou v 

naředěné vakcíně patrné částice nebo vakcína změnila barvu, zlikvidujte ji. 

 

Příprava jednotlivých dávek očkovací látky 

 Po naředění obsahuje injekční lahvička 2,25 ml, což odpovídá až 6 dávkám po 0,3 ml. Pomocí 

sterilní jehly a injekční stříkačky natáhněte potřebnou 0,3ml dávku naředěné vakcíny. 

 Veškerou vakcínu, jež nebyla použita do 6 hodin po naředění, zlikvidujte. 
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Vakcína Covid-19 Vaccine Moderna 

Balení a transport 

 krabička s 10 lahvičkami 5ml, každá lahvička obsahuje 10 dávek 0,5ml. Transportní bedna 

obsahuje 12 krabiček (= 120 lahviček = 1200 dávek) 

 transport při teplotě -20°C (v rozmezí -15°až -25°C), bez použití suchého ledu 

 chladící transportní bedny s garantovanou teplotou nejméně 96 hodin 

Uchovávání 

 neotevřená injekční lahvička může být skladována 

o 7 měsíců při teplotě -25 °C až -15 °C, v původní krabičce, aby byla chráněna před 

světlem. Nesmí být použit suchý led a teploty pod -40 ºC. Po rozmrazení vakcína 

nesmí být znovu zmrazena 

o 30 dnů v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, chráněna před světlem 

o 12 hodin při teplotě 8 °C až 25 °C po vyjmutí z chladničky. 

 propíchnutá injekční lahvička (po otevření před použitím) 

o je stabilní po dobu 6 hodin při teplotě 2 °C až 25 °C po počátečním propíchnutí. Z 

mikrobiologického hlediska má být přípravek okamžitě použit.  

 

Rozmrazení 

Vakcína je připravena k použití po rozmrazení: 

 2,5 hodiny v chladničce při 2 °C až 8 °C, před podáním nechat stát 15 minut při pokojové 

teplotě nebo 

 1 hodinu při pokojové teplotě 15 °C až 25 °C 

Neprotřepávejte ani neřeďte. Po rozmrazení a před jednotlivými odběry vakcíny injekční lahvičkou 

jemně zakružte. 
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Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca 

 
Balení a transport 

 krabička s 10 lahvičkami po 5ml, každá lahvička obsahuje 10 dávek 0,5ml 

(10x10 dávek = 100 dávek) 

 transport a uchovávání v chladničce (2o – 8 oC) 

 lahvičky chraňte před mrazem a světlem 
 

Krabičky prvních šarží budou mít určité vyjímky, vzor prvních krabiček vydaný SUKL (příklad pro 4 

ml vícedávkové lahvičky): 

 

 
 

Uchovávání 

 nenačatá injekční lahvička může být skladována 

6 měsíců při uchovávání v chladničce (2 – 8 °C) 

 propíchnutá injekční lahvička (po otevření před použitím) je stabilní až 6 hodin v rozmezí 

teplot 2 – 30 °C 

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.  

 

Použití 

Vakcína je připravena k použití po vyjmutí z chladničky prakticky ihned. 

Neprotřepávejte ani neřeďte! 

Vakcína má být podána intramuskulárně.  

Vakcína nesmí být mísena ve stejné injekční stříkačce s jinými vakcínami nebo léčivými 

přípravky. 
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PRIORITIZACE RIZIKOVÝCH SKUPIN (k 1.3.2021) 
 

Ve fázi 1A (bez pořadí) 
 

Klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním 

postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě a zaměstnanci, kteří s nimi přicházejí do 

přímého kontaktu 

Osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče 

Zdravotničtí pracovníci 

 lékaři, sestry, záchranáři, sanitáři, farmaceuti, laboranti 

 osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem  

 studenti lékařských fakult, dobrovolníci a agenturní pracovníci podílející se na poskytování 

zdravotní péče, na péči o COVID-9 pozitivní pacienty a na odběru či zpracování potenciálně 

infekčního materiálu 

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku 

 zaměstnanci MV pracující v detenčních zařízeních či věznicích s karanténou či covid+ 

osobami 

Osoby starší 80 let zaregistrované v centrálním registru MZ 

 

MEZIFÁZE od 1.3.2021 

 osoby starší 70 let bez ohledu na diagnózy 

 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol 

 

 

Ve fázi 1B (v tomto pořadí): 
 
 

 hospitalizované osoby nad 65 let 

 hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory 

 

dále jen s registrací v centrální registru (!!), který přídělí rizikové skóre: 

 technicko-hospodářští pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic 

 kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury 

 ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty a bez přímého kontaktu 

 věk 75-79 let 

 chroničtí pacienti vyšší priorita 

 věk 70-74 let 

 chroničtí pacienti nižší priorita 

 věk 65-69 let 

 policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu) 

 Hasičský záchranný sbor (příslušníci přímého výkonu) 

 zaměstnanci Vězeňské služby 

 zaměstnanci MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ, konzervatoří, VOŠ, dětských domovů 

 akademičtí pracovníci VŠ 

 ostatní pracovníci kritické infrastruktury 
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Specifické situace – rady lékaře 

1. Očkování doporučujeme všem osobám starším 16 let (Pfizer) resp. 18 let (ostatní vakcíny). 

2. Absolutní kontraindikací je pouze hypersenzitivita na danou očkovací látku nebo kteroukoliv 

pomocnou látku obsaženou ve vakcíně. 

3. Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení, protože údaje o podávání vakcín těhotným ženám 

jsou omezené a má se zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakékoliv potenciální 

riziko pro matku a plod. Očkování není důvodem k přerušení kojení. 

4. Neočkují se osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění jakéhokoliv původu, zejména 

příznakové osoby s akutním horečnatým stavem. 

5. V době nedostatku očkovacích látek se očkují nejdříve osoby prioritizované dle aktuálních pokynů 

MZ. 

6. Osoby, které covid-19 prodělaly, se očkují obvykle za 3 měsíce po onemocnění, nejdříve však za 

14 dnů po odeznění příznaků, vždy až po ukončení izolace.  

7. Očkování by mělo být odloženo 

a. o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní 

plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s 

imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou, 

b. osobám, které onemocněly covid-19 po aplikaci první dávky; druhá dávka se podá 3 

měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace, 

c. u osob v karanténě z důvodu kontaktu s jedincem infikovaným SARS-CoV-2. Očkování lze 

zahájit bezprostředně po ukončení karantény. 

8. Druhá dávka vakcíny má být aplikována v doporučeném odstupu 21 dnů (Pfizer), 28 dnů 

(Moderna) nebo 12 týdnů (AstraZeneca) – tak je zajištěna nejlepší účinnost. Prodlužování intervalů 

mezi dávkami také zvyšuje riziko nákazy v období mezi dávkami. Potřeba dodržet očkovací schéma 

je naléhavá zejména u seniorů v zájmu dosažení adekvátní imunitní odpovědi a rychlé účinnosti 

očkování. Maximální interval mezi dávkami nebyl stanoven. Pokud nebyl dodržen doporučený 

odstup, aplikuje se druhá dávka, co nejdříve je to možné. 

9. Zkrácení intervalu mezi dávkami: při chybné aplikaci druhé dávky o nejvýše 14 dnů dříve (tedy 

od 17. dne u Pfizeru nebo od 24. dne u Moderny) není nutné druhou dávku opakovat. Při chybné 

aplikaci dříve je druhá dávka neplatná a je potřeba ji opakovat 21 dní po chybně aplikované dávce. 

10. V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací 

látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné. 

11. Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti očkování proti nemoci covid-19 při simultánní 

aplikaci jiné očkovací látky se nedoporučuje současně aplikovat žádné jiné očkovací látky. 

Očkování proti covid-19 je možné 

a. nejdříve 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky (živé i neživé), s výjimkou BCG vakcíny, 

kde je doporučený interval 12 týdnů. 

b. podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace 2. 

dávky vakcíny proti covid-19. V případě, že dojde k neúmyslnému podání jiné vakcíny v 

tomto období 14 dnů, není nutné opakovat dávku žádné z vakcín. 

12. Speciální skupiny pacientů: 

a. imunokompromitované osoby včetně osob s onkologickými onemocněními a osob na 

imunosupresivní terapii mají zvýšené riziko závažného průběhu covid-19 včetně zvýšeného 

rizika úmrtí. Přestože u nich může být účinnost vakcinace snížená, předpokládaný prospěch 

vakcinace výrazně převyšuje její možná rizika. Totéž platí pro nemocné po transplantaci 

kostní dřeně a solidních orgánů a osob zařazených do čekacích listin k transplantaci, 
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b. osoby s autoimunitními chorobami, které nemají žádné kontraindikace k očkování, mohou 

být očkované. Nejsou žádné důvody se domnívat, že by vakcína neměla být účinná u 

nemocných s roztroušenou sklerózou nebo že by u těchto pacientů bylo její podání spojeno 

se zvýšeným rizikem, 

c. v průběhu používání mRNA vakcíny byly u některých očkovaných osob hlášeny 

anafylaktické reakce po očkování. Riziko této reakce je velmi nízké, ale pravděpodobně 

vyšší než u jiných rutinně používaných vakcín. Výskyt závažné alergické reakce 

(anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu nebo injekční terapii v minulosti musí vést k 

opatrnosti při očkování, ale není kontraindikací. Těmto osobám může být vakcína 

aplikována za zvýšeného dohledu po očkování, 

d. běžné alergické choroby, jako je alergická rhinitis nebo alergické průduškové astma, 

nepředstavují pro očkovaného zvýšené riziko vzniku nežádoucí reakce. 

13. Před ani po očkování se nedoporučuje provádět testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 

(PCR test, antigenní test) ani stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu rozhodnutí o 

zahájení očkování nebo kontroly imunitní odpovědi na očkování. 

14. Doba ochrany a přeočkování: potřeba přeočkování nebyla stanovena, protože dosud není známá 

délka trvání postvakcinační ochrany proti covid-19. 

15. Vakcína AstraZeneca u seniorů: je registrována Evropskou lékovou agenturou pro očkování 

všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Účinnost všech 

očkovacích látek klesá s věkem, ale to neznamená, že jsou u seniorů neúčinné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup při výskytu nežádoucí reakce po očkování 

Vazovagální synkopa 
 

Náhlá krátkodobá ztráta vědomí, při níž dochází k pádu a která sama od sebe během několika vteřin 

odezní. 

Pokud dojde k náhlé ztrátě vědomí s pádem na zem, je nezbytné ponechat postiženého v horizontální 

poloze, nesnažit se jej zvedat a zvednout pacientovi dolní končetiny. Je potřeba vyloučit oběhovou 

zástavu, kdy je nutné zahájení kardiopulmonální resuscitace. Pacient se synkopou obvykle velmi rychle 

nabude vědomí a začne reagovat, má hmatný pulz na krčních tepnách a spontánně dýchá. 
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Anafylaktická reakce 
 

Možné projevy anafylaxe: 

 kůže: pruritus, erytém, exantém, urtikárie, edém 

 dýchací trakt: rýma, chrapot, kašel, dušnost, astmatický záchvat, otok jazyka a dýchacích cest, 

 zažívací trakt: nauzea, bolest břicha, zvracení, průjem 

 oběhový systém: bledost, studený pot, nitkovitý puls, tachykardie, hypotenze, arytmie, šok 

 nervový systém: nervozita, strach, neklid, bolesti hlavy, porucha vědomí 

 jde o život ohrožující stav 

Léčba 

 přivolejte pomoc (resuscitační tým nebo zdravotnickou záchrannou službu) 

 postiženého uložte na záda a zvedněte dolní končetiny (pokud to neomezuje dýchání), pokud 

dominují dýchací obtíže, může být vhodná poloha v sedě. Těhotné uložte na levý bok. 

 v případě poruchy vědomí zakloňte postiženému hlavu k udržení volných dýchacích cest 

v případě zástavy oběhu (bezvědomí a bezdeší) zahajte kardiopulmonální resuscitaci 

 ADRENALIN 

Lékem volby je adrenalin - nutno podat rychle, podejte i tehdy, když se symptomy anafylaktické 

reakce zpočátku nejeví jako život ohrožující. Je možné aplikovat i do okolí místa aplikace vakcíny. 

Iniciální dávka u dospělého: 

o Adrenalin 0,5 ml (0,5 mg) i.m. nebo 

o 300ug (1x Epipen) i.m. 

Opakovat podání 0,5 ml i.m. každých 5 minut, pokud nedochází k ústupu příznaků. 

Podání intramuskulárního adrenalinu má přednost před podáváním ostatních léků! 

 v případě dostupnosti pomůcek a dovedností: 

o podejte kyslík (10 l/min) 

o zajistěte dýchací cesty 

o žilní vstup 

o sledujte krevní tlak, EKG a saturaci krve kyslíkem 

 při bronchospasmu nebo astmatickém záchvatu 

K adrenalinu lze při trvacích obtížích přidat inhalační beta-2-mimetika, např. 

o Ventolin Inhaler N (2 vdechy) nebo 

o Berotec aerosol (2 vdechy) 

event. opakovat 2-3krát po 10 minutách při neustupujících obtížích. 

 I.v. tekutiny: 500 - 1000 ml krystaloidního roztoku iv při hypotenzi. 

 Kortikosteroidy 

o Hydrokortizon 200 mg i.m. nebo pomalu i.v. nebo 

o Solu-medrol 40 mg nebo dexametazon 8 mg. 

 Antihistaminika 

o Dithiaden 1 amp. i.m. (=1 mg ve 2 ml), event. pomalu i.v.. 
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Vybavení očkovacího místa 

V očkovací místnosti musí být: 

 pracovní plocha pro přípravu injekcí 

 oddělené místo s kontejnery pro použitý injekční materiál 

 pracovní plocha v blízkosti očkovaného pro rozložení zdravotnického materiálu pro aplikaci 

vakcíny (dezinfekce, čtverečky, náplast), s cílem minimalizovat pohyb a manipulaci s 

používanými předměty při očkování 

 další vybavení: teploměr, tlakoměr, ambuvak, resuscitační košík (kontrola a zápis jednou týdně, 

doplňování spotřebovaného ihned) 

 umyvadlo s tekoucí teplou vodou, s dávkovačem mýdla a jednorázovými ručníky 

Materiál potřebný pro ředění vakcíny 

 Fyziologický roztok 0,9%  v balení po 100 ml, event.. 2, 5, 10ml 

Materiál pro provedení očkování 

 Injekční stříkačka na ředění 2 ml 

 Jehla 18G (růžová) na ředění 

 Injekční stříkačka na aplikaci očkování 1 ml (tuberkulinová) 

 Jehla 23G (modrá) na aplikaci očkování 

 Gázové polštářky, tampony 

 Náplasti 

 Kožní antiseptikum na bázi alkoholu   

Ostatní materiál 

 Emitní miska 

 Box na infekční materiál (použité stříkačky, použité lahvičky se zbytkem očkovací látky) 

 Box na ostré předměty většího objemu (použité jehly, stříkačky s jehlou) 

 Odpadkový koš na infekční materiál 

Léčivé přípravky pro nežádoucí reakce: 

 Fyziologický roztok 0,9% 0,5 l 

 Adrenalin Léčiva inj., Adrenalin 1:1 000 Jenafarm inj., Epipen 300ug  

 Hydrocortison, Solu-Medrol 

 Prednison forte, Rectodelt 

 Dithiaden tbl, Dithiaden inj. 

 Ventolin Inhaler N, Berotec aerosol 

 Škrtidlo, jehly, injekční stříkačky 
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Požadavky na zřízení očkovacího místa 

Legislativní 

 očkovací místo může zřizovat pouze zdravotnické zařízení, a to i mimo objekt zdravotnického 

zařízení (v takovém případě musí mít schválený provozní řád a získat povolení krajského úřadu 

dle § 11a zákona č. 372/2011 Sb.; povolení se vydává na 1 rok a žádost musí obsahovat 

identifikační údaje poskytovatele, vymezení činností, místo a dobu, kde a po jakou dobu bude 

činnost mimo zdravotnické zařízení vykonávána a návrh provozního řádu). 

 očkovací místo musí splňovat vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a 

věcné vybavení a vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 

 očkovací místo musí být schválené krajským koordinátorem a evidováno v aplikaci CFA a ISIN 

 velkokapacitní očkovací místo je zřízené poskytovatelem zdravotních služeb mimo prostory 

zdravotnického zařízení a uzpůsobené pro očkování velkého počtu osob. Počítá se zapojením 

externích zdravotnických pracovníků, se kterými poskytovatel uzavře pracovněprávní nebo 

obdobný vztah. 

 

Dispoziční 

Prostory očkovacího místa jsou ideálně bezbariérové, uspořádání průchozí, zahrnují: 

 čekárna před očkováním 

 místnost pro administrativu 

 ordinace nebo odděleně ordinace a očkovací místnost 

 čekárna po očkování 

Stanoviště lékaře, očkovací místnost a čekárna: přímo osvětlená místnost, vytápěná, umožňující 

větrání. Čekárna vybavena nejlépe omyvatelnými židlemi. WC musí být v docházkové vzdálenosti. 

V rámci technických místností je potřeba vymezit prostor (skříň) pro uložení civilního oděvu a 

obléknutí pracovního oděvu, viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., prostor pro úklidové prostředky, není-

li součástí objektu, prostor – mezisklad pro uskladnění odpadu (ostré předměty – kód 180 101, 

biologický odpad 180 103) nebo vyčlenit omyvatelný obal určený pouze pro transport do kamenné 

provozovny (není-li očkovací místo v objektu zdravotnického zařízení). 


