Posouzení kompetencí a znalostí pro
zdravotníky provádějící vakcinaci
Část 1: Znalosti

Samostudium, připadně absolvovaný kurs k
vakcinační kampani COVID-19
Zná, kde v případě potřeby dohledá informace
o vakcíně a specifických situacích aplikace
Zná, na koho se obrátit v případě nejistoty,
nejasnostech v indikaci vakcinace, v případě
vzniklých problémů během aplikace
Pracovník je schopen vysvětlit základní principy
fungování očkovací látky, její obsah, jak byla
testována a schvalována, kontraindikace a
relativní kontraindikace podání, možné
nežádoucí účinky a jejich léčbu
Část 2: Základní dovednosti pro očkování

Zvládá provedení úkonů neodkladné
resuscitace a základní úkony v případě
anafylaxe
Zná, jak se zachovat v případě náhle vzniklých
událostí a komplikací vakcinace, kde najít
vybavení pro zvládnutí anafylaxe a dalších
neodkladných stavů a umí jej používat
Umí vysvětlit postup při incidentech
(mimořádných událostech) a ví, komu je
sdělovat, při chybném postupu, poranění
jehlou, selhání protiepidemických opatření atd.
Umí používat požadované osobní ochranné
pracovní prostředky a řídí se zásadami
prevence infekce. Při přípravě a manipulaci s
injekčním materiálem užívá aseptické techniky,
pro zabránění kontaminace a infekce
Zvládá bezpečnou likcidaci ostrého materiálu a
obalů vakcíny dle lokálního protokolu
Je chopen demostrovat znalost a porozumění
významu dodržování chladového řetězce
vakcíny. V případě selhání dodržení těchto
zásad umí postupovat dle lokálního protokolu a
ví na koho se obrátit.

Neuplatňuje se Vlastní
pro danou roli posouzení

Posouzení
supervizorem

Část 3: Proces očkování

Neuplatňuje se Vlastní
pro danou roli posouzení

Posouzení
supervizorem

Podpis:

Jméno a podpis:

Pracovník zkontroluje identitu pacienta a jeho
dokumentaci k ověření indikace očkování
Umí zodpovědět otázky pacienta, odkázat na
dostupné materiály k usnadnění diskuse. Ví na
koho pacienta odkázat, na koho se obrátit pro
případ zjištění podrobností a rad.
Je schopen jasně a jistě diskutovat přínosy a
rizika očkování proti COVID-19
Zná indikace a relativní kontraindikace
vakcinace, je schopen provést jejich posouzení
Kontroluje nezávadnost vakcíny, expiraci,
dodržení skladovacích podmínek a podmínek
manipulace během přípravy a před aplikací
Vakcínu pacientovi aplikuje ve správné poloze a
do správného místa
Zvládá technicky správné podání
intramuskulární injekce
Zná jak a kde hlásit nežádoucí účinky vakcíny

Zvládá provedení záznamů do dokumentace dle
pracovního zařazení a rozumí významu jejího
správného vedení
Poskytuje pacientovi rady stran reakcí po
očkování a jejich zvládnutí (reakce v místě
vpichu, horečka) a vybaví pacienta příslušným
informačním materiálem
Je schopen rozpoznat vlastní odborné limity a
ví, na koho se obrátit pro případ
komplexnějšího řešení případu nebo nutnosti
konzultace se zkušenějším pracovníkem
Jméno, datum a pracovní pozice:

