Očkování proti covid-19
Vážení klienti,
stále více se setkáváme s dotazy, příp. rovnou požadavky, na provedení očkování proti nemoci
covid-19. Přinášíme proto nyní základní informační souhrn k této problematice.
Nechat se očkovat – ano či ne?
Pominu filosofické otázky, zda je to právo, povinnost, diskriminace neočkovaných atd.
Z medicínského pohledu – očkování určitě ano, benefity výrazně převažují nad případnými riziky.
Necháte se očkovat Vy sám, coby lékař?
Ano, určitě, a to i přesto, že jsem covidovým infektem v říjnu 2020 prošel a mám prokazatelnou
hladinu protilátek. K očkování se objednám v nejbližším možném termínu, tak jak bude pro moji
kategorii uvolněn.
Jakými vakcínami bude prováděno očkování?
Výrobce

Očkovací schéma

Kde se očkuje

Kdy

Pfizer/Biontech

2 dávky v odstupu 21 dní

očkovací centrum

1/2021

Moderna

2 dávky v odstupu 28 dní

očkovací centrum

2/2021

Astra/Zeneca

2 dávky v odstupu 28 dní

praktičtí lékaři

3–4/2021

praktičtí lékaři

???

Johnson+Johnson

1 dávka

a další výrobci?
Jaké jsou aktuálně možnosti očkování?
K datu přípravy tohoto textu (7. 1. 2021) je dovezeno pouze
malé množství vakcíny od společnosti Pfizer/Biontech, pod
názvem Comirnaty. Tyto vakcíny jsou uchovávány v náročných
chladových podmínkách (-70°C) a jsou deponovány především
ve fakultních nemocnicích, které aktuálně očkují pouze své
zaměstnance, vybrané pacienty na svých lůžkových odděleních
a některé seniory v seniorských zařízeních.
K tomuto očkování není možné se objednat coby zájemce
mimo uvedené kategorie.

Očkování proti covid-19
Je třeba se bát narychlo připravené vakcíny?
Mám respekt před každým medicínským zákrokem - neexistuje lék, diagnostický či terapeutický
postup s nulovou mírou rizika. I přes co nejrychlejší postup při přípravě vakcíny bylo postupováno
v souladu s postupy, které každý nový lék vyžaduje. Nemám z této vakcíny větší obavy než z
vakcíny proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutenkám....myslím že běžná vakcína proti tetanu
mívá horší reakci po očkování, a přesto se běžně používá bez nějaké hysterie v populaci.
Ministerstvo zdravotnictví ani žádná jiná instituce doposud nezveřejnila jiné informace než ty,
které proběhly v mediích – tedy že k 15. 1. 2021 bude spuštěn rezervační systém pro seniory ve
věku nad 80 let a od 1. 2. 2021 bude možné v tomto rezervačním systému objednávat i další
zájemce, kteří budou podle ne zcela přesně definovaného algoritmu termínově selektováni.
Jak budou k očkování objednáni, kam mají kdy přijít, jaká bude role praktických lékařů atd. –
žádné bližší informace nebyly zveřejněny, ani jinou cestou dány k dispozici.
Čekáme tedy, společně s ostatními, na další informace. Odhaduji, že v průběhu února 2021 se
postupně dostanou na očkování lidé ve věku 65 a více let, případně mladší věkové kategorie při
splnění nějakého diagnostického kritéria.
Tato očkování budou realizována v speciálních očkovacích centrech, určitě ne v ambulancích
praktických lékařů. Teprve od března předpokládáme, že začneme očkovat v našich ambulancích
a přijmeme taková opatření, aby bylo možné naočkovat maximum zájemců v co nejkratší době
(limitem může být přidělené množství vakcín).
Jakmile budou k dispozici bližší informace, všechny klienty s nimi seznámíme.

S přáním všeho dobrého
prim. MUDr. Michal Zavadil

