Infografika: Jak bezpečné a účinné je ochranné očkování mRNA proti
COVIDu-19 pro dospělé mladší 60 let?
Tato infografika srovnává dospělé mladší 60 let bez očkování proti COVIDu-19 (vlevo) s očkovanými dospělými (vpravo).
Předpokládá se, že z 1000 nenaočkovaných osob jich onemocní 240. To je srovnatelné s Vaším rizikem, že při těsném kontaktu s infikovanou osobou onemocníte.

Z 1000 naočkovaných dospělých
240

Kolik osob onemocní
COVIDem-19?
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Kolik z nich – podle věku nebo předchozích
onemocnění – se na základě těžkého
průběhu musí léčit v nemocnici?
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Kolik osob bude dlouhodobě trpět
následky onemocnění COVID-19?

?

Čísla ještě nejsou jistá. Existují jasné informace ukazující
na dlouhodobou dušnost a poruchy paměti způsobené
COVIDem-19 („Long Covid“).
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Kolik osob se z důvodu jedné očkovací
dávky v následujících dnech nemůže
zapojit do každodenního života (kvůli
přechodnému vyčerpání, horečce,
bolestem nebo zimnici)?
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Kolik osob utrpí na základě jedné očkovací
dávky v průběhu jednoho měsíce těžkou újmu
na zdraví (např. silnou alergickou reakci)?

~0

0

Kolik osob utrpí na základě očkování trvale
újmu na zdraví?

?

V současné době nejsou k dispozici informace o trvalé újmě na zdraví.

Poznámka: Typické reakce po očkování, které mohou postihnout paži nebo celé tělo, zpravidla odezní po jednom či dvou dnech. V současné době se zkoumá
výskyt vzácných reakcí po očkování jako např. silné alergické reakce a možná souvislost očkování s netypickými reakcemi (např. nespavost, zvětšené lymfatické
uzliny nebo přechodné ochrnutí v obličeji). Ještě se zkoumá, jak dlouho vydrží ochrana po očkování.
Zdroje ohledně očkovacích látek Comirnaty (výrobce BioNTech/Pfizer) a Moderna (výrobce Moderna): Baden 2020. NEJM; BioNTech & Pfizer 2020. www.comirnatyeducation.de;
CDC 2021. MMWR; EMA 2020. www.ema.europa.eu; FDA 2020. FDA Briefing Document; Polack 2020. NEJM; RKI 2020. Nahlašované údaje; STIKO 2021. Epidemiologický bulletin.
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Z 1000 nenaočkovaných dospělých

Infografika: Jak bezpečné a účinné je ochranné očkování mRNA proti
COVIDu-19 pro dospělé starší 60 let?
Tato infografika srovnává dospělé starší 60 let bez očkování proti COVIDu-19 (vlevo) s očkovanými dospělými (vpravo).
Předpokládá se, že z 1000 nenaočkovaných osob jich onemocní 240. To je srovnatelné s Vaším rizikem, že při těsném kontaktu s infikovanou osobou onemocníte.

Z 1000 naočkovaných dospělých
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Kolik osob onemocní
COVIDem-19?

24

36
až
120

Kolik z nich – podle věku nebo předchozích
onemocnění – se na základě těžkého
průběhu musí léčit v nemocnici?
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Kolik osob bude dlouhodobě trpět
následky onemocnění COVID-19?

?

Čísla ještě nejsou jistá. Existují jasné informace ukazující
na dlouhodobou dušnost a poruchy paměti způsobené
COVIDem-19 („Long Covid“).
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Kolik osob se z důvodu jedné očkovací
dávky v následujících dnech nemůže
zapojit do každodenního života (kvůli
přechodnému vyčerpání, horečce,
bolestem nebo zimnici)?

49
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Kolik osob utrpí na základě jedné očkovací
dávky v průběhu jednoho měsíce těžkou újmu
na zdraví (např. silnou alergickou reakci)?

~0

0

Kolik osob utrpí na základě očkování trvale
újmu na zdraví?

?

V současné době nejsou k dispozici informace o trvalé újmě na zdraví.

Poznámka: Typické reakce po očkování, které mohou postihnout paži nebo celé tělo, zpravidla odezní po jednom či dvou dnech. V současné době se zkoumá
výskyt vzácných reakcí po očkování jako např. silné alergické reakce a možná souvislost očkování s netypickými reakcemi (např. nespavost, zvětšené lymfatické
uzliny nebo přechodné ochrnutí v obličeji). Ještě se zkoumá, jak dlouho vydrží ochrana po očkování.
Zdroje ohledně očkovacích látek Comirnaty (výrobce BioNTech/Pfizer) a Moderna (výrobce Moderna): Baden 2020. NEJM; BioNTech & Pfizer 2020. www.comirnatyeducation.de;
CDC 2021. MMWR; EMA 2020. www.ema.europa.eu; FDA 2020. FDA Briefing Document; Polack 2020. NEJM; RKI 2020. Nahlašované údaje; STIKO 2021. Epidemiologický bulletin.
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