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Váš dopis ze dne 3. března 2021

Praha 16. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu

zdravotnictví dne 3. března 2021, evidované pod č. j.: ve

věci zodpovězení následujících otázek odpovědí Ano/Ne:

Pokud se nechám očkovat vakcínou proti COVID-19

1. budu chráněn proti nákaze od ostatních?

2. budu chránit ostatní před šířením nákazy?

Vám sdělujeme následující:

Na otázky nelze poskytnout binární odpověď, neboť je mimo jiné nutné zohlednit

individualitu člověka i jeho aktuální zdravotní stav.

U očkovacích látek používaných v současné době v České republice se účinnost

pohybuje přibližně od 80 % do 95 %, tzn. statisticky může nastat v určitém procentu

případů, že konkrétní očkovací látka nebude u konkrétních osob účinná.

Výrobci jsou u očkovacích látek uváděny následující informace:

Comirnaty 500 (Pfizer/BioNTech)

Klinické hodnocení prokázalo 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění

COVID-19 u osob očkovaných vakcínou ve srovnání s osobami, jimž byla aplikována

injekce bez léčivé látky. To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95%

účinnost.
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Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95% účinnost u očkovaných osob s

rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem,

chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem

tělesné hmotnosti (BMI) >30 kg/m
2
.

Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud

znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem

viru.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Výsledky klinického hodnocení prokázaly 81,5% snížení počtu symptomatických případů

onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou oproti osobám, jimž byla podána

kontrolní injekce. To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala přibližně

81,5% účinnost.

Vliv očkování vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca na šíření viru SARS-CoV-2 ve

společnosti není doposud známý. Zatím se neví, do jaké míry mohou očkovaní lidé být

přenašeči viru a zda tento virus mohou dále šířit

COVID-19 Vaccine Moderna

Klinické hodnocení prokázalo 94,1% snížení počtu symptomatických případů

onemocnění COVID- 19 u osob očkovaných vakcínou oproti osobám, jimž byla

aplikována injekce bez léčivé látky. To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení

prokázala 94,1% účinnost.

Klinické hodnocení rovněž prokázalo 90,9% účinnost u očkovaných osob s rizikem

rozvoje závažného průběhů onemocnění COVID-19, včetně osob s chronickým

onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem

nebo infekcí virem HIV.

S pozdravem


