
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

31%, ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 9. března 2021

Praha 17. března 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 9. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. Na základě jakých podkladů (např. vědeckých studií, stanoviska Etické komise

Ministerstva Zdravotnictví atd.) a rozhodnutí bylo změněno rizikové skóre

pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol v rámci

metodického pokynu pro očkovací kampaň (https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-

pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/) a byla jim tak de facto dána přednost před

osobami s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

2. Na základě jakých podkladů a rozhodnutí bylo pedagogickým a nepedagogickým

pracovníkům škol umožněno přednostní zařazení do centrálního rezervačního

systému při aktuálně stejném rizikovém skóre (6) s osobami s chronickým

onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

3. V dodatku 1 přílohy 1 metodického pokynu pro očkovací kampaň (dostupné zde:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Dodatek-1-

P%C5%99%C3%ADlohy-1-%E2%80%93-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDch-

skupin.pdf) je u kategorie „osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem

těžkého průběhu covid-19 (seznam diagnóz a stavů dle "chroničtí pacienti-vyšší

priorita", indikuje ošetřující lékař/praktický lékař, v jehož péči je osoba

dispenzarizována)“ uveden následující způsob registrace: „praktický lékař či lékař

zařízení, zaregistruje zájemce do CRS na IČO/IČZ zdravotnického zařízení, provede

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

očkování a zapíše do ISIN“. Dovoluji si Vás tedy požádat o sdělení, jakým způsobem

a na základě čeho (kromě výše zmíněné tabulky) může chronicky nemocná osoba

splňující uvedené podmínky registraci do centrálního rezervačního systému u svého

praktického lékaře či specializovaného zdravotnického zařízení vymáhat. Prosím též

o sdělení, zda je tato možnost registrace spuštěna již nyní za stejných podmínek pro

všechny osoby splňující výše uvedené, či nikoli, a pokud nikoli, kdy bude tato

registrace umožněna.

4. Kdy budou praktickým lékařům plošně dodány očkovací látky pro očkování osob s

chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (rizikové

skóre 6),

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1), č. 2)

Ke změně došlo na základě rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika s cílem

zabezpečit proočkovanost pedagogů a uspíšit tak návrat alespoň některých ročníků do

škol. I v rámci prioritních skupin byli pedagogové stavěni na roveň pacientů s chronickým

onemocněním. Dále si dovolujeme upozornit, pacienty s vážným chronickým

onemocněním lze očkovat v rámci specializovaných center očkovat již nyní, stejně tak

jako v ordinaci praktických lékařů.

Ad dotaz č. 3)

Viz výše, tj. nyní je už možné. Každý má nárok být očkován, nicméně jsme v období

omezených zdrojů. Očkování však bude nabídnuto v průběhu času všem. Cílem všech

zdravotníků je ochránit občany a odlehčit zatíženému zdravotnímu systému, není tedy

důvod odmítat očkování těm, kteří jsou těžkým průběhem covid-19 ohroženi nejvíce.

Ad dotaz č. 4)

S ohledem na to, že množství dodávek očkovacích látek, které jsou vhodné pro očkování

v ordinacích praktických lékařů (nároky na skladování a transport) jsou stále omezené

a vzhledem k tomu, že minimální objem dodávky je 10 dávek, je systém dělby mezi

praktické lékaře, jejichž počet výrazně převyšuje množství očkovací látky, regulován tak,

aby nedocházelo ke hromadění dávek, nebo naopak opomíjení některých praktických

lékařů. K plošné distribuci, tj. bez jakýchkoliv omezení, dojde v okamžiku dostupnosti

očkovací látky v takových objemech, které uspokojí všechny praktické lékaře se zájmem

očkovat.

S pozdravem


