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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě častých dotazů zejména na očkování u praktických lékařů posílám aktuální informace o
průběhu očkování v Jihomoravském kraji. Očkování u praktických lékařů tvoří jeden ze základních pilířů
očkování v našem kraji, kterým předáváme k využití celou dodávku vakcíny Astra Zeneca. Chceme totiž
dát seniorům možnost naočkovat se u svého lékaře a nemuset cestovat do vzdálených očkovacích
center. Zdaleka ne každý kraj k tomu takto přistupuje. Podle pravidel nastavených ministerstvem
budou zatím vakcíny lékařům doručovány přímo distributorem v balení po sto dávkách.
V tomto týdnu Jihomoravský kraj obdržel 5 700 dávek rozdělených do 57 ordinací a ještě čekáme 4 000
dávek pro dalších 40 ordinací. Na další termíny v březnu nyní nemáme žádný konkrétní příslib, takže
nedokážeme říct, na kolik ordinací se dostane. V dubnu už ale očekáváme 44 000 dávek a v květnu
55 000 dávek.
Zapojených praktických lékařů je nyní více než 500 a všichni jsou zaneseni v průběžně aktualizované
interaktivní mapě, kterou jsme zveřejnili na našem webu. Na všechny praktické lékaře se tak dostane
až v průběhu dubna, pokud nepřijde nečekaná dodávka nebo se něco zvláštního nepokazí. Aktuálně
prověřujeme možnost, že by praktičtí lékaři mohli očkovat i jinou vakcínou než Astra Zeneca. Distribuce
mezi jednotlivé ordinace se řídí výhradně podle toho, kolik lidí má daný lékař ve frontě na očkování. Ti,
kteří jich mají nahlášených nejvíce, dostávají dávky dříve.
Všechny problémy, které kolem očkování u praktických lékařů vznikají, se snažíme obratem řešit.
Nejaktuálněji se podařilo prosadit, že na lince 1221 bude možné zrušit registraci zatím výhradně
imobilních pacientů, aby se mohli přehlásit na očkování ke svým lékařům. Abychom dokázali co
nejrychleji odpovídat na dotazy praktických lékařů, vyčlenili jsme pro ně kontaktní osobu, kterou je
Bc. Jitka Doležalová, tel. 541 651 361 (k dispozici PO-PÁ, 8.00-11.00), mail: dolezalova.jitka@krjihomoravsky.cz.

Tento týden jsme v Jihomoravském kraji překonali hranici 100 000 podaných vakcín. V dubnu by se
mělo začít očkovat mnohem rychleji, protože máme příslib 250 000 dávek. Průběžně aktualizujeme
web http://www.ockovani.jmk.cz, kde naleznete aktuální informace k průběhu očkování.
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