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Váš dopis ze dne 27. ledna 2021

Praha 28. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 27. ledna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazu: Kdy bude termín očkování covid-19 pro mou 101letou

babičku, která je momentálně nejstarší občankou města Kladna. A také jak bych mohla

zajistit mobilní očkovací tým, babička bydlí sama v garsonce, Vám sdělujeme

následující:

Očkovací látky dostupné v současné době (Pfizer/BioNTech a Moderna) bohužel nejsou

z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí. V případě

imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo

zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory

doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které

nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého

zmrazení. Takovými vakcínami jsou např. AstraZeneca či Johnson&Johnson. Očkování

tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta,

nikoli přes Centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na

nejvhodnějším způsobu očkování.

Pokud se tedy Vaše babička z vážných zdravotních důvodů nebude moci dostavit do

očkovacího místa, což vzhledem k věku babičky je pravděpodobné, z logistických
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důvodů u ní tedy nebude možné provést očkování vakcínami Pfizer/BioNTech či

Moderna. Měla by měla kontaktovat svého praktického lékaře a domluvit se s ním na

postupu, který pro ni bude nejvhodnější. Objednání k očkování nebude tedy probíhat

přes Centrální rezervační systém.

S pozdravem


