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Váš dopis ze dne 15. března 2021

Praha 31. 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 19. března 2021, evidované pod č. j.:

doplněnou dne 25. března 2021, ve věci zkušenosti z očkovacího centra,

konkrétně z Nemocnice kterou jste popsala následovně a zároveň vznesla

následující dotaz:

1. Očkovací centrum z Nemocnice v žádném případě neodpovídá tomu,

jak jsou očkovací centra prezentována v médiích a při Vašich tiskových

konferencích. Tato zkušenost je založena na moji osobní návštěvě očkovacího

centra, kterou jsem absolvovala jako doprovod mé 81 leté matky v tomto týdnu, tj.

v týdnu od 15. března 2021.Očkovací centrum a s ním související registrace

pacientů k očkování a organizace samotného očkování je naprosto chaotická

a nepřehledná. I přesto, že jsou pacienti objednání na konkrétní čas (v rozpětí 30

min), dochází k tomu, že v jednom okamžiku jsou na relativně malém prostoru

přítomné dvě skupiny osob, včetně jejich doprovodů, tzn. ti, jež na samotné

očkování čekají a ti, kteří po něm zůstávají v čekárně pro případ reakce na

očkovací látku. Jinými slovy, v jednom okamžiku je v takovém prostoru přítomno

až 40! osob, z čehož polovinu tvoří osoby z nejrizikovějších skupin. Zároveň,

vlivem toho, že v rámci očkovacího centra nejsou odděleni pacienti, jež čekají na

první dávku očkování a ti, kteří již čekají na druhou dávku očkování, dochází tak

k naprosto nepřípustným čekacím lhůtám (v našem případě více než 1,5 h!). Tato

naprosto nezvládnutá organizace očkování tak představuje pro mnoho osob

mnohem větší riziko nákazy virem COVID-19, než které jsou vystaveni ve svém

běžném životě a pro mnoho osob tak může mít čekání na očkování až fatální

důsledky.

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

2. Zároveň si Vás dovoluji informovat, že z mých informací, jsou praktičtí lékaři stále

nevybaveni očkovacími látkami. Někteří z praktických lékařů v Pardubickém kraji

obdrželi pouze 20 dávek očkovací látky, přičemž jejich obvod sčítá více než 2

000 osob, někteří z praktických lékařů dokonce nedostali žádné dávky očkovací

látky. Vaše prezentace způsobu očkování u praktických lékařů, kterou

každodenně slyšíme v médiích, tak praktickým lékařům velmi znesnadňuje

činnost, jelikož podstatnou část jejich ordinačních hodin stráví vysvětlováním

rozčileným pacientům, že je nemohou očkovat, neboť nemají čím.

3. Informaci, zda jste vůbec takové "běžné" očkovací centrum navštívili

(samozřejmě bez toho, aniž by Vaše návštěva byla předem nahlášena), jakým

způsobem hodláte tyto chaotické situace řešit a jakým způsobem probíhá Vaše

komunikace s praktickými lékaři ohledně dodávky očkovacích látek;

Vám sdělujeme následující:

Ad 1)

Děkujeme za informaci, takto by organizace očkování určitě neměla probíhat. V rámci

metodického pokynu vydalo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) mj. i pokyny k tomu, jak má

organizace práce na očkovacím místě probíhat.

Ad 2)

Pokud jde o situaci se zásobováním praktických lékařů očkovacími látkami, jsme si

vědomi problémů, které jsou způsobeny především výpadkem v dodávkách. MZ ve

spolupráci s kraji usilovně pracuje na tom, aby bylo zásobování ordinací praktických

lékařů posíleno. MZ komunikuje především s krajskými koordinátory a krajskými

koordinátory praktických lékařů. Vydali jsme např. pokyny pro výdej očkovacích látek

z lékáren v případě, že není možné zásobovat ordinace praktických lékařů napřímo

z důvodu omezených dodávek

Ad 3)

Ministerstvu nepřísluší kontrolní činnost očkovacích center. Nemáme za to, že by

návštěva zástupce ministerstva běžného očkovacího centra, jakkoliv věci prospěla.

Daleko důležitější je, aby zřizovatelé daných očkovacích míst vyžadovali plnění

metodického pokynu a celého procesu řízení očkování. K tomuto slouží každotýdenní

detailní koordinační schůzky s krajskými koordinátory / krajskými koordinátory

praktických lékařů / jednotlivými očkovacími místy, ale i politickým vedením krajů. Na

všechna tato pochybení upozorňujeme a pomáháme problémy řešit.

S pozdravem


