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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

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

K Vámi
o

podané

svobodném

žádosti
přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace

dle

ve

pozdějších

znění

zákona

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 1. února 2021, evidované pod č. j.:
ve věci dotazů:
1)

Podle jakého klíče jsou rozesílány tzv. zvací SMS k očkování proti covidu seniorům
ve věku nad 80 let? V médiích se objevila informace, že by to mělo být „zejména
podle věku“. Jsou zohledňovány ještě nějaké další informace, a pokud ano, jaké?

2)

Pokud je senior ve věku nad 80 let zaregistrován k očkování a následně obeslán tzv.
zvací SMS, a přesto pro něj při vstupu do rezervačního systému stále není volný
termín k očkování, jak má postupovat? MZ tvrdilo, že již nebude fungovat systém
„kdo dřív přijde, ten dřív mele“, a tedy že budou senioři obesíláni až ve chvíli, kdy pro
ně termín bude k dispozici. Z vlastní

zkušenosti, kdy zařizuji

očkování pro svou

babičku ve věku 90 let, bohužel mohu potvrdit, že ani v tomto „novém“ systému zvaní
na očkování přes SMS jsme nesehnali termín. Budeme tedy dostávat další a další
SMS? Nebo máme opět, jako v předchozím systému, pravidelně kontrolovat termíny
k očkování?
3)

Kolik seniorů ve věku nad 80 let je v současné době zaregistrováno k očkování proti
covidu v Nemocnici Písek, a ještě nemá stanovený termín k očkování? Kolik z těchto
seniorů je ve věku 90 a více let?

4)

Kolik seniorů ve věku nad 80 let je schopno očkovací místo v Nemocnici Písek
naočkovat do konce února?

5)

Jak má postupovat senior ve věku nad 80 let registrovaný k očkování proti covidu,
který se přestěhuje, změní se mu telefonní číslo nebo e-mail, případně se změní
kontaktní údaje toho, kdo pro něj rezervaci na očkování zařizuje, nebo je ten, kdo pro
něj rezervaci na očkování zařizuje, např. hospitalizován? Pracuje MZ na tom, aby
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MINISTERSTVO
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ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

umožnilo

se

do registračního

formuláře vrátit

a

provést

v něm změny

v situaci, kdy čekání na očkování bude trvat měsíce)? Pracuje

MZ na

(zvláště
tom, aby

systém umožnil vyplnit do registračního formuláře 2 telefonní čísla (v současné době
lze vyplnit pouze 1 telefonní číslo, a to výhradně té osoby, která zajišťuje vydání
PINu, což je většinou rodinný příslušník seniora; telefon seniora odlišný od čísla, na
nějž byl zaslán PIN už nelze doplnit ani pro případ nouze; analogicky u seniora, který
si zařizoval rezervaci přes svůj telefon a tento by se mu rozbil, smazal by omylem
zvací SMS atd., není žádný kontakt na jeho rodinu, aby mu s očkováním pomohla),

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)
U věkové skupiny, které byla umožněna registrace, jsou následně rezervace rozesílány
opravdu podle věku, dle očkovací kapacity jednotlivých očkovacích míst, které daná
osoba určila jako preferované. V současné fázi není přihlíženo k jiným informacím.

Ad dotaz č. 2)
Tato situace by neměla nastat. Pokud nastala, jde o chybu v systému a doporučujeme
kontaktovat linku 1221 nebo technickou podporu.

Ad dotaz č. 3
Dle dostupných dat je v Nemocnici Písek registrováno 1 564 osob, z nich má 460 osob
již zarezervovaný

termín. Bohužel

Ministerstvo

zdravotnictví

nemá

přístup k datům

o věku těchto osob v registraci.

Ad dotaz č. 4)
Očkovací

místo

v systémech,

Nemocnice

které

Písek

nemá

Ministerstvo

uvedenou

zdravotnictví

očekávanou
spravuje.

očkovací

Bohužel

kapacitu
informací

nedisponujeme.

Ad dotaz č. 5)
V současné situaci je třeba zavolat na linku 1221, či kontaktovat technickou podporu.
Tyto změny nemůže

provádět sám.

Za podněty pro

předáme technické podpoře, která na systému pracuje.

S pozdravem

rozšíření registrace děkujeme,

