
 

4. Budete mě léčit, i když se 
nenechám naočkovat? 
Samozřejmě. Léčba Vašeho onemocnění bude probí-
hat zcela identicky jako léčba očkovaných pacientů. 
My Vám očkování můžeme pouze doporučit a poskyt-
nout Vám unikátní kód, abyste se k očkování dostal/a  
co nejdříve. Rozhodnutí, zda toho využijete, bude zá-
ležet zcela na Vás, a my jej budeme plně respektovat.

 
5. Je třeba přerušit onkologickou 
léčbu, pokud se nakazím 
onemocněním COVID-19?
Pokud se u Vás onemocnění COVID-19 ještě nepro-
jevilo nebo nebylo laboratorně prokázáno, není dů-
vod onkologickou léčbu přerušovat. Přerušení on-
kologické léčby z jakéhokoli důvodu (onemocnění 
COVID-19 nevyjímaje) zhoršuje prognózu onkologic-
kého onemocnění a snižuje šanci na úspěch léčby.  
 
Proto apelujeme na co nejdůslednější dodržování do-
poručených protiepidemiologických postupů a opat-
ření, počínaje těmi nejjednoduššími, jako jsou 3R: 
rozestupy (2 metry všude, kde to je možné), ruce (dez-
infekce všude, kde to je možné, a kdykoli je to možné), 
respirátor (FFP 2 bez výdechového ventilu), a konče 
těmi nejvíce omezujícími (nikam zbytečně necestovat, 
minimalizovat sociální kontakty apod.). Pokud se naka-
zíte onemocněním COVID-19, a Váš zdravotní stav to 
dovolí, budeme ve Vaší léčbě v Protonovém centru 
pokračovat pouze s drobnými úpravami režimu léčby 
(speciální ochranné pomůcky našeho personálu, mini-
malizace kontaktu s ostatními pacienty apod.). 

 
 
 

INFORMACE PRO PACIENTY  
O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 
 Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vy-
soce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace  
v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu, který od nás 
můžete získat a použít jej k registraci k očkování přes CRS - centrální rezervační 
systém (https://crs.mzcr.cz).

Vážená paní, vážený pane,
 
Chápeme, že současná epidemiologická situace zásadním způsobem ovlivňuje Váš život a vyvolává nové otázky, na které 
se ne vždy daří najít jednoznačnou odpověď. Pokusíme se o Vás postarat i v této situaci – přinejmenším tím, že jsme 
Vám připravili odpovědi na nejčastější otázky, které se v souvislosti s vaším onemocněním a onemocněním COVID-19 
nabízejí.

1. Jaké je riziko nákazy 
onkologických pacientů? 
Dle aktuálního doporučení České vakcinologické spo-
lečnosti z 31. 12. 2020, se kterým se ztotožňuje i Česká 
onkologická společnost, je doporučeno očkování pro-
ti onemocnění COVID-19 i osobám s onkologickými 
onemocněními. Tito pacienti nemají vyšší riziko, že se 
nakazí onemocněním COVID-19, ale mají podstatně 
vyšší riziko, že u nich onemocnění bude mít těžší prů-
běh.

 
2. Je u onkologických pacientů  
doporučeno očkování proti 
onemocnění COVID-19?
Očkování je bez jakékoli diskuze nejúčinnějším způ-
sobem, jak onemocnění COVID-19 předcházet: ten, 
kdo neonemocní, se nemusí léčit. Doporučujeme Vám 
proto této možnosti využít.  A jakákoli (schválená!) vak-
cína je vždy lepší než žádná, protože rizika vakcinace 
(v dnešní době velmi diskutovaná a médii zveličova-
ná) jsou nepoměrně nižší než riziko onemocnění CO-
VID-19. Prosíme však, poraďte se i se svým praktickým 
lékařem, který Vás a Váš zdravotní stav zná nejlépe  
a indikaci k očkování tak může potvrdit nebo vyloučit. 

 
3. Pro jaké onkologické pacienty 
je nyní očkování proti onemocnění 
COVID-19 dostupné?
V současné době mají prioritu pacienti, kteří:
• mají plánovanou onkologickou léčbu (její zahájení),
• aktuálně podstupují onkologickou léčbu, 
• ukončili onkologickou léčbu před max. 12 měsíci. 
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6. Jaké jsou možnosti léčby  
onemocnění COVID-19, když jsem 
pacientem Protonového centra? 
V Protonové centru léčíme pouze onkologická one-
mocnění – pokud se u Vás onemocnění COVID-19 
projeví nebo bude laboratorně prokázáno, kontaktuj-
te prosím svého praktického lékaře. Lékaři Protonové-
ho centra mohou předepisovat pouze léky schválené 
SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) při respektování 
stanovených preskribčních omezení. Nežádejte je pro-
to o preskribci léků neschválených – nemohou Vám 
vyhovět.

Registrace k očkování: 
Registrace pro osoby s chronickým onemocněním 
bude spuštěna dne 24. března 2021. K potvrzení regis-
trace bude nutné, pro pacienty Protonového centra, 
zadat unikátní kód, který Vám po ověření Vaší totož-
nosti, ochotně sdělíme. Kontaktujte proto naši Infore-
cepci na lince +420 222 999 000, která Vás propojí 
s Vaším koordinátorem. Ten s Vámi potřebné ověření 
provede a kód Vám sdělí.
                                                   
• Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 

2021. 
• V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „oso-

ba s chronickým onemocněním“ a vyberete si pre-
ferované očkovací místo. 

• Podle dostupnosti očkovacích látek budou násled-

ně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvole-
ným očkovacím místem k provedení rezervace 
konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána 
zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezer-
vace termínu do rezervačního systému https://re-
zervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami 
při registraci vybrali. 

• Na očkovací místo si přinesete Váš průkaz totož-
nosti a lékařskou zprávu z Protonového centra 
potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově 
vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední ná-
vštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě 
nebude umožněno očkování. 

• V případě, že lékařskou zprávu z Vaší poslední ná-
vštěvy v Protonovém centru nedohledáte, obraťte 
se na Vašeho koordinátora, který Vám ochotně po-
může a zprávu Vám zašle.  

• Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani ne-
sdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné naklá-
dání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí 
neoprávněné osobě, může být postiženo podle 
zákona. 

V Praze dne 22. 3. 2021
Tým Protonového centra 
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...nechte se naočkovat proti 
koronaviru




