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Informace o Studii kolektivní imunity (SARS-CoV-2-CZ-Preval) 
Písemný informovaný souhlas  

Milá dívko, milý chlapče, 

COVID-19 je nové onemocnění, a i přes znalosti některých aspektů této choroby stále chybějí zásadní informace o aktuálním počtu osob, které 
jej prodělaly s mírnými nebo žádnými příznaky. Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a 
bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci. Proto Vás žádáme o souhlas se zařazením do studie, 
jehož součástí je odběre krve pro účely stanovení přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. 

KK  ččeemmuu  vvyyššeettřřeenníí  ttzzvv..  rraappiidd  tteesstteemm  sslloouužžíí?? Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou 
infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce. 
JJaakk  ssee  ddoozzvvíímm  oo  vvýýsslleeddkkuu  vvyyššeettřřeenníí  nnaa  ppřřííttoommnnoosstt  pprroottiilláátteekk  pprroottii  vviirruu  SSAARRSS--CCooVV--22??  Výsledek Vám bude sdělen pracovníkem, který provedl 
odběr, přibližně do půl hodiny od zahájení testu. 
JJee  mmoožžnnéé,,  žžee  ssee  ttíímmttoo  vvyyššeettřřeenníímm  ppřřííttoommnnoosstt  pprroottiilláátteekk  pprroottii  vviirruu  SSAARRSS--CCooVV--22  nneerroozzppoozznnáá??  Přestože je citlivost nabízeného testu relativně 
vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu 
při výskytu příznaků onemocnění COVID-19 konzultoval svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.  
JJee  vvyyššeettřřeenníí  bboolleessttiivvéé??  Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, 
vyšetření tedy může být mírně bolestivé.  
JJaakk  bbuuddee  nnaakkllááddáánnoo  ss  ooddeebbrraannýýmm  vvzzoorrkkeemm??  Odebraný biologický materiál (kapilární krev) bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po 
jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván. 
CCoo  ssee  bbuuddee  ddíítt,,  ppookkuudd  bbuuddee  vvýýsslleeddeekk  vvyyššeettřřeenníí  nnaa  pprroottiillááttkkyy  pprroottii  vviirruu  SSAARRSS--CCooVV--22  ppoozziittiivvnníí??  V takovém případě budete vyzván k provedení 
stěru biologického materiálu z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou Vám doporučena opatření pro zabránění šíření 
případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdržíte informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření Vás 
bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek vyšetření ze stěru z horních 
cest dýchacích negativní, tak to znamená, že jste se s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již nejste nakažlivý 
a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, budete informováni o dalším postupu. 
BBuudduu  mmuusseett  vvyyššeettřřeenníí  uuhhrraaddiitt??  Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma. 
BBuudduu  mmíítt  zz  úúččaassttii  vvee  ssttuuddiiii  ppeenněěžžnníí  ooddmměěnnuu??  Za účast ve studii nedostanete žádnou peněžní odměnu. 
CCoo  ssee  ssttaannee  ss  vvýýsslleeddkkeemm  vvyyššeettřřeenníí??  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, 
který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Poskytnutí Informovaného souhlasu s účastí v této studii je zcela dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv. 
Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu na adresu ÚZIS ČR, nebo e-mailem na adresu podpora.nsc@uzis.cz. Informace týkající se studie 
SARS-CoV-2-Preval lze získat na adrese: podpora.nsc@uzis.cz nebo na tel. čísle 778 529 202. 

JJmméénnoo  aa  ppřřííjjmmeenníí::  RRooddnnéé  ččíísslloo::  

DDaattuumm  nnaarroozzeenníí::    TTeelleeffoonnnníí  ččíísslloo::  

AAddrreessaa  ssoouuččaassnnééhhoo  ppoobbyyttuu::  

SSoouuhhllaassíímm  ss  úúččaassttíí  vvee  ssttuuddiiii  SSAARRSS--CCooVV--22--CCZZ--PPrreevvaall  aa  ss  vvyyššeettřřeenníímm  pprroottiilláátteekk  pprroottii  vviirruu  SSAARRSS--CCooVV--22..  PPřřeeččeettll((aa))  jjsseemm  ssii  vvýýššee  
uuvveeddeennéé  iinnffoorrmmaaccee  aa  rroozzuummíímm  jjiimm..  SSvvéé  ssvvoolleenníí  kk  úúččaassttii  vv  pprroojjeekkttuu  ddáávváámm  ddoobbrroovvoollnněě..  PPoottvvrrzzuujjii,,  žžee  jjsseemm  mměěll((aa))  mmoožžnnoosstt  ssee  
nnaa  ccookkoolliivv  zzeeppttaatt  aa  ss  ooddppoovvěěďďmmii  aa  vvyyssvvěěttlleenníímmii,,  kktteerrýýcchh  ssee  mmii  ddoossttaalloo,,  jjsseemm  ssppookkoojjeenn((aa))..  BByyll  mmii  ppoonneecchháánn  ddoossttaatteekk  ččaassuu  aa  
mmoožžnnoossttíí  kkee  zzvváážžeenníí  úúččaassttii  vv  ttééttoo  ssttuuddiiii..  PPoottvvrrzzuujjii,,  žžee  jjsseemm  oobbddrržžeell((aa))  ppooddeeppssaannýý  aa  ddaatteemm  ooppaattřřeennýý  sstteejjnnooppiiss  ffoorrmmuulláářřee  
iinnffoorrmmoovvaannééhhoo  ssoouuhhllaassuu..  

  SSoouuhhllaassíímm  //    NNeessoouuhhllaassíímm,,  aabbyy  mméé  kkoonnttaakkttnníí  úúddaajjee  bbyyllyy  aarrcchhiivvoovváánnyy  zzaa  úúččeelleemm  mmoožžnnéé  bbuuddoouuccíí  kkoommuunniikkaaccee,,  ttjj..  nnaappřř..  
oosslloovveenníí  kk  ppřřííppaaddnnéémmuu  ooppaakkoovváánníí  vvyyššeettřřeenníí,,  nnaabbííddnnuuttíí  mmoožžnnoossttii  ddaarroovváánníí  kkrreevvnníí  ppllaazzmmyy,,  ččii  kk  ppřřiizzvváánníí  úúččaassttii  vv  jjiinnýýcchh  ssttuuddiiíícchh  
aa  pprroojjeekktteecchh  ttýýkkaajjííccíícchh  ssee  CCOOVVIIDD--1199..  

JJmméénnoo  iinnffoorrmmuujjííccíí  oossoobbyy::  DDaattuumm::  

PPooddppiiss  iinnffoorrmmuujjííccíí  oossoobbyy  PPooddppiiss  úúččaassttnnííkkaa  


