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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 16. července 2021, evidované pod č. j.:, v níže uvedené věci Vám sdělujeme následující (odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy), Vám sdělujeme následující:

Jaké jsou kontraindikace očkování, tedy obecně jaké diagnózy vylučují podstoupení očkování (u osob starších 12 let); pokud nějaká diagnóza vylučuje očkování některými vakcínami, ale alespoň jednou vakcínou je očkování možné, tuto diagnózu neuvádějte.
Informace o rizikových skupinách pro očkování naleznete zde https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/rizikove-skupiny-pro-ockovani.  Dále pak obecně k rizikům je možné dohledat informace na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://www.sukl.cz/prinosy-a-rizika-vektorovych-vakcin-proti-covid-19-v" https://www.sukl.cz/prinosy-a-rizika-vektorovych-vakcin-proti-covid-19-v.  
Obecně pak platí, že očkování se neprovádí v době probíhajícího infekčního onemocnění nebo při zhoršení projevů základního chronického onemocnění včetně onemocnění srdečních a cévních, plicních, neurologických či jiných. 
V těchto případech je vhodné provést očkování až po “zaléčení” akutního onemocnění. V den očkování doporučujeme omezit fyzicky i psychicky náročnou činnost (např. vynechat tréninky či jiné pravidelné sportovní aktivity), dále nepít alkohol. Některé vakcíny nelze kombinovat či aplikovat v krátkém časovém intervalu od podání jiné očkovací látky. Podrobněji se můžete informovat na našich stránkách a zejména pak u svého ošetřujícího lékaře, který zná Váš celkový zdravotní stav. Specifická omezení se např. vztahují na pacienty s poruchami imunity. V takovémto případě je většinou zapotřebí sestavit individuální plán očkování i výběr vakcín.

Přibližně u kolika osob starších 12 let je není možné provést očkování z důvodu jejich nepříznivého zdravotního stavu (nepočítaje v to osoby, které v nedávné době onemocnění COVID-19 prodělaly).
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Tato skutečnost nyní není k dispozici, může být vyhodnocována až zpětně. Stále se však ještě k očkování přihlašují osoby starší 12 let, situaci tedy není zatím možné vyhodnotit. Dostupné statistiky o očkování jsou aktualizovány na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr" https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

Kolik osob s dokončeným očkovacích schématem zemřelo na nemoc COVID-19.
Centrální informační systém sleduje všechny nákazy COVID-19 po aplikaci očkování – s postupujícím časem se zvyšuje počet očkovaných a také narůstá doba sledování potřebná pro záchyt následných nákaz. Komplexní dostupná data ukazují, že vakcinace velmi účinně chrání před následnými nákazami a zejména před těžkým průběhem onemocnění. To platí zejména po aplikaci 2. dávky očkování: u 3 868 252 osob bylo dosud zachyceno 4 030 nákaz, což je pouze 0,10%. V odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky byla nákaza prokázána pouze u 0,06% očkovaných oběma dávkami. Těžký průběh onemocnění byl 14 dní po 2. dávce vakcín zachycen pouze u cca 0,01% očkovaných.

Veškerá možná úmrtí v časové souvislosti vakcinací proti covid 19 spadají do kategorie podezření na nežádoucí účinky po aplikacích vakcín. Jedná se však pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou. Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce. Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 a byla odeslána do databáze EudraVigilance, je aktuálně 98.
Bližší souhrnné údaje lze také nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), u nichž je však nutné zdůraznit, že agregují všechna hlášení, 
byť jsou i jen pouhými podezření, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. SÚKL rovněž připravil veřejně přístupnou sekci věnovanou pandemii COVID-19 s vyčerpávajícími informacemi ohledně vakcín, testů apod.
Podrobná data k 13. 7. 2021 najdete zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vybran%C3%A9-ukazatele-a-anal%C3%BDzy-dokl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD-efekt-vakcinace-proti-covid-19-v-populaci.pdf.

Zda je očkování vhodné i pro těhotné a kojící ženy.
Těhotné a kojící ženy se na základě stanoviska České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP mohou nechat bezpečně očkovat vakcínami proti covid-19. Pro podrobné informace viz https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/rizikove-skupiny-pro-ockovani" https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/rizikove-skupiny-pro-ockovani.

Závěrem, prosím, přijměte naši omluvu za prodlení v odpovědi, které bylo zapříčiněno enormním nárůstem žádostí, které v těchto měsících na úřad směřují v souvislosti s onemocněním Covid 19. Tímto považujeme za vyřízenou i Vaši stížnost ze dne 3.8.2021.

S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno


