
 
  

    Pokyny pro mRNA vakcíny COVID-19  

7. října 2022  
  

Florida i nadále zdůrazňuje, že poskytovatelé zdravotní péče musí při rozhodování o poskytování 
zdravotních služeb, včetně podávání vakcín COVID-19 obsahujících Messenger RNA (mRNA), které 
využívají vakcíny PfizerBioNTech i Moderna, prověřit všechny údaje a vyhodnotit rizika a přínosy 
jedinečné pro každého pacienta.   
  

Floridské ministerstvo zdravotnictví (Department of Health) provedlo analýzu prostřednictvím 
samokontrolované série případů, což je technika původně vyvinutá k hodnocení bezpečnosti vakcín. 
Ta zkoumala riziko úmrtí po očkování vakcínou mRNA COVID-19. Tato analýza zjistila, že u mužů ve 
věku 18-39 let dochází do 28 dnů po očkování vakcínou mRNA k 84% nárůstu relativního výskytu 
úmrtí souvisejících se srdeční činností. Osoby s již existujícími srdečními onemocněními, jako je 
myokarditida a perikarditida, by měly být při zvažování očkování obzvláště opatrné a měly by se 
poradit se svým lékařem.  
  

Floridské ministerstvo zdravotnictví proto vydalo následující pokyny:   

  

Na základě aktuálně dostupných údajů by pacienti měli být informováni o možných srdečních 
komplikacích, které mohou nastat po podání mRNA vakcíny COVID-19. Vzhledem k vysoké úrovni 

globální imunity vůči COVID-19 je pravděpodobné, že přínos očkování převáží toto abnormálně 
vysoké riziko úmrtí souvisejícího se srdcem u mužů v této věkové skupině.   
  
Státní chirurg nyní nedoporučuje očkování mRNA vakcínou COVID-19 u mužů ve věku 18-39 
let.   
  
Jednotlivci a poskytovatelé zdravotní péče by si také měli uvědomit, že tato analýza1 zjistila:   

• Muži starší 60 let měli o 10 % vyšší riziko úmrtí souvisejícího se srdeční činností do 28 dnů po 
očkování mRNA.   

• U vakcín, které neobsahují MRNA, nebylo zjištěno toto zvýšené riziko u žádné populace.  
  

Floriďanům se doporučuje, aby se o všech možných přínosech a rizicích očkování vakcínou mRNA 
COVID-19 poradili se svým poskytovatelem zdravotní péče. Riziko spojené s očkováním proti mRNA 
by mělo být zváženo oproti riziku spojenému s infekcí COVID-19.  

  

 
1 Tyto údaje jsou předběžné a vycházejí z údajů ze sledování a úmrtních listů, nikoli ze zdravotnických záznamů.   
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https://www.bmj.com/content/354/bmj.i4515
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https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-analysis.pdf


Ministerstvo nadále trvá na svých pokynech pro pediatrické vakcíny COVID-19 vydaných v březnu 
2022, které nedoporučují jejich použití u zdravých dětí a dospívajících ve věku od 5 do 17 let. To nyní 
zahrnuje i doporučení proti očkování vakcínou COVID-19 u kojenců a dětí mladších 5 let, která byla 
mezitím vydána v rámci povolení k mimořádnému použití.  

  

http://ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/press-release-assets/g2-jtr_QWBT4hJpqr_20220308-1923.pdf
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