Pokyny pro manipulaci
s vakcínami proti
onemocnění covid-19
Návod pro praktické lékaře
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Aktuální ke dni 23. března 2011

Jsem praktický lékař
a mám zájem očkovat očkovací látkou AstraZeneca

V případě, že vám nebyla očkovací látka AstraZeneca
dodána přímo distributorem a máte informace o tom, že ve
vašem kraji existuje možnost opatřit si ji formou výdeje z lékárny,
postupujte prosím následovně:
1) Ověřte u koordinátora praktických lékařů (KKPL) ve
Vašem kraji, zda tato možnost ve Vašem kraji existuje.
2) Postupujte dle pokynů „Zapojení praktických lékařů do
očkování,“ především pak při registraci zájemců o
očkování používejte ISIN OČKO. Pamatujte, že počet
zaregistrovaných pacientů je hlavním vodítkem pro
krajské koordinátory očkování (KKOČ) při rozdělování
očkovací látky.
3) Následujte pokynů krajského koordinátora praktických
lékařů, pokud jde o vyjádření zájmu o očkování touto
očkovací látkou.

Formálně je třeba učinit tyto kroky (pozn. je velmi pravděpodobné, že na úrovni kraje bude
organizováno hromadně/centrálně, nicméně je Vaší odpovědností, aby nakládání s očkovací látkou
proběhlo dle zákonných náležitostí a nedošlo k jejímu znehodnocení):
1) Vystavíte žádanku, ve které budete požadovat výdej nejméně 1 vícedávkové injekční lahvičky
(10 dávek) léčivého přípravku COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA. Tuto žádanku musí
osoba, které bude léčivý přípravek vydán, předat dané lékárně.
2) Přeprava musí probíhat v přenosné lednici, chladicím boxu nebo jejich obdobu, ve které bude
vždy a stabilně zajištěna teplota 2°C – 8°C.
3) Okamžitě po výdeji je nutné umístit léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA do
přenosné lednice, chladicího boxu nebo jejich obdoby, ve kterých bude vždy zajištěna teplota
2°C – 8°C. Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA musí být zároveň chráněn
před světlem a otřesy při transportu.

V ordinaci je nutné:
1) Umístit léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA do lednice, ve které bude vždy
zajištěna a monitorována teplota 2°C – 8°C. Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE
ASTRAZENECA nesmí být zmražen!
2) Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA je nutné zabezpečit před světlem.
3) Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA je nutné spotřebovat do 6 měsíců.

Aplikace:
1) Je nutné postupovat přesně v souladu s SPC.
2) Po natažení první dávky je nutná aplikace všech dávek v lahvičce do 48 hodin při
uchovávání v chladničce (při 2 – 8°C). Během této doby lze souvisle uchovávat
a používat léčivý přípravek COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA po dobu 6 hodin při
teplotě do 30°C.
3) Evidenci je nutné vést obdobně jako u jiných očkovacích látek.
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Jsem praktický lékař
a mám zájem očkovat očkovací látkou Comirnaty

V případě, že máte ve své ordinaci zájem očkovat
očkovací látkou Comirnaty, postupujte, prosím
následovně:
1) Oslovte krajského koordinátora praktických lékařů
(KKPL) ve Vašem kraji, který Vám sdělí, zda tato
možnost ve Vašem kraji existuje
2) Postupujte dle pokynů „Zapojení praktických lékařů do
očkování“, především pak při registraci zájemců
o očkování používejte ISIN OČKO. Pamatujte, že
počet zaregistrovaných pacientů je hlavním vodítkem
pro krajské koordinátory při rozdělování očkovací látky.
3) Následujte pokynů krajského koordinátora praktických
lékařů, pokud jde o vyjádření zájmu o očkování touto
očkovací látkou

Formálně je třeba učinit tyto kroky (pozn. je velmi pravděpodobné, že na úrovni kraje bude
organizováno hromadně/centrálně, nicméně je Vaší odpovědností, aby nakládání s očkovací látkou
proběhlo dle zákonných náležitostí a nedošlo k jejímu znehodnocení)
1) Vystavíte žádanku, ve které budete požadovat výdej nejméně 1 vícedávkové injekční lahvičky
(6 dávek) léčivého přípravku COMIRNATY. Tuto žádanku musí osoba, které bude léčivý
přípravek vydán, předat dané lékárně.
2) Přeprava musí probíhat v přenosné lednici, chladícím boxu nebo jejich obdobě, ve které bude
vždy a stabilně zajištěna teplota od 2°C do 8°C.
3) Okamžitě po výdeji je nutné umístit léčivý přípravek COMIRNATY do přenosné lednice,
chladicího boxu nebo jejich obdoby, ve kterých bude vždy zajištěna teplota od 2°C do 8°C.
Léčivý přípravek COMIRNATY musí být zároveň chráněn před světlem a otřesy při transportu.
4) Při výdeji z lékárny je nutné ohlídat, že je na lahvičce uvedeno datum a čas rozmrazení.

V ordinaci je nutné:
1) Umístit léčivý přípravek COMIRNATY do lednice, ve které bude vždy zajištěna a
monitorována teplota od 2°C do 8°C. Léčivý přípravek COMIRNATY nesmí být zmražen!
2) Léčivý přípravek COMIRNATY je nutné zabezpečit před světlem.
3) Léčivý přípravek COMIRNATY je nutné spotřebovat do 5 dnů od jeho vyjmutí z mrazničky,
tj. viz označení na lahvičce.

Aplikace:
1) Je nutné postupovat přesně v souladu s SPC.
2) Po naředění je třeba lahvičku uchovávat při teplotě 2°C až 30°C a aplikovat všechny
dávky v lahvičce do 6 hodin.
3) Evidenci je nutné vést obdobně jako u jiných očkovacích látek.
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Jsem praktický lékař
a mám zájem očkovat očkovací látkou Moderna

V případě, že máte ve své ordinaci zájem očkovat očkovací
látkou Moderna, postupujte, prosím následovně:
1) Oslovte krajského koordinátora praktických lékařů
(KKPL) ve Vašem kraji, který Vám sdělí, zda tato
možnost ve Vašem kraji existuje.
2) Postupujte dle pokynů „Zapojení praktických lékařů
do očkování“, především pak při registraci zájemců
o očkování používejte ISIN OČKO. Pamatujte, že
počet zaregistrovaných pacientů je hlavním vodítkem
pro krajské koordinátory očkování (KKOČ) při
rozdělování očkovací látky.
3) Následujte pokynů krajského koordinátora praktických
lékařů, pokud jde o vyjádření zájmu o očkování touto
očkovací látkou.

Formálně je třeba učinit tyto kroky (pozn. je velmi pravděpodobné, že na úrovni kraje bude
organizováno hromadně/centrálně, nicméně je Vaší odpovědností, aby nakládání s očkovací látkou
proběhlo dle zákonných náležitostí a nedošlo k jejímu znehodnocení):
1) Vystavíte žádanku, ve které budete požadovat výdej nejméně 1 vícedávkové injekční lahvičky
(10 dávek) léčivého přípravku COVID-19 VACCINE MODERNA. Tuto žádanku musí osoba,
které bude léčivý přípravek vydán, předat dané lékárně.
2) Přeprava musí probíhat v přenosné lednici, chladicím boxu nebo jejich obdobu, ve které bude
vždy a stabilně zajištěna teplota od 2°C do 8°C.
3) Okamžitě po výdeji je nutné umístit léčivý přípravek COVID-19 VACCINE MODERNA do
přenosné lednice, chladicího boxu nebo jejich obdoby, ve kterých bude vždy zajištěna teplota
2°C – 8°C. Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE MODERNA musí být zároveň chráněn před
světlem a otřesy při transportu.
4) Při výdeji z lékárny je nutné ohlídat, že je na lahvičce uvedeno datum a čas rozmrazení.

V ordinaci je nutné:
1) Umístit léčivý přípravek COVID-19 VACCINE MODERNA do lednice, ve které bude vždy
zajištěna a monitorována teplota od 2°C do 8°C. Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE
MODRNA nesmí být zmražen!
2) Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE MODERNA je nutné zabezpečit před světlem.
3) Léčivý přípravek COVID-19 VACCINE MODERNA je nutné spotřebovat do 30 dnů od jeho
vyjmutí z mrazničky, tj. viz označení na lahvičce.

Aplikace:
1) Je nutné postupovat přesně v souladu s SPC.
2) Po natažení první dávky je nutná aplikace všech dávek v lahvičce do 6 hodin.
3) Evidenci je nutné vést obdobně jako u jiných očkovacích látek.
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Seznam krajských koordinátorů
očkování pro praktické lékaře

REGION

ZÁSTUPCI

E-MAIL

Hlavní město Praha

Škrhová Dagmar

skrhovi@volny.cz

Jihočeský kraj

Wróbel Karel

dr.wrobel@seznam.cz

Jihomoravský kraj

Procházka Ivo

ipro.md@email.cz

Karlovarský kraj

Švandrlíková Jaroslava

svandrlikova.jaroslava@iex.cz

Královéhradecký kraj

Šubrt Petr

subrt.petr@gmail.com

Liberecký kraj

Kofferová Zuzana

zuzana.kofferova@seznam.cz

Olomoucký kraj

Ševčíková Jarmila

jarmilars@seznam.cz

Moravskoslezský kraj

Hromek Zdeněk

zhromek@seznam.cz

Pardubický kraj

Nechvátalová Kateřina

katka.nechvatalova@gmail.com

Plzeňský kraj

Dimitrov Michael

michael.dimitrov@email.cz

Středočeský kraj

Dudek Martin

martindud@gmail.com

Ústecký kraj

Houska Roman

roman.houska@centrum.cz

Kraj Vysočina

Nosek Tomáš

mudr.tomas.nosek@gmail.com

Zlínský kraj

Nečas Lubomír

lubomir.necas@seznam.cz
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