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Do očkování proti onemocnění covid-19 se od 1. března podle rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví mohou zapojit také praktičtí lékaři. Záměrem bylo zvýšit počet očkovacích
míst a počet dostupných termínů pro očkování, a tak v kratším čase proočkovat více lidí. Čím
více proočkovaných, tím dříve se život v Česku vrátí k normálu.

Praktičtí lékaři ve Vysokém Mýtě hlásili svou připravenost zapojit se do očkovací kampaně už
týdny před 1. březnem. Očkování patří mezi jejich běžnou náplň práce, proto považovali za
samozřejmé, že budou očkovat i proti onemocnění covid-19. Přesto se očkování v jejich
ordinacích rozbíhá zatím velice pomalu. „Domnívám se, že mezi hlavními důvody, proč stále
ještě neočkujeme, jak bychom potřebovali, není pouze nedostatek vakcín, ale i zbytečně
komplikovaný rezervační systém, a především zásahy politiků do logistiky a jejich
nepochopitelná nedůvěra v praktické lékaře, co se týká nakládání s některými vakcínami.
Přitom z odborného hlediska byla otázka se skladováním a aplikací vakcín již prokazatelně
vyřešena,“ řekla praktická lékařka Lenka Dejdarová.

I přes četné překážky praktičtí lékaři předpokládají, že se situace zlepší a budou moci oočkovat
všechny svoje pacienty, kteří na očkování čekají. „Známe naše pacienty, oni znají nás a
důvěřují nám. Dobře známe jejich zdravotní stav i s jejich diagnózami. Pokud se nechají
očkovat u nás, nemusejí za očkováním cestovat a vystavovat se zbytečnému ohrožení,“ řekla
Lenka Dejdarová.
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Praktičtí lékaři očkují pacienty starší 70 let a pacienty s vyšším rizikem těžkého průběhu
covid-19, kteří nejsou zaregistrováni k očkování přes centrální rezervační systém na některém z
očkovacích míst v nemocnicích. Od 1. dubna by k nim mohla přibýt kategorie osob starších 60
let. „Pokud někdo patří do schválené věkové kategorie a má zájem o očkování u praktického
lékaře, neměl by se registrovat přes rezervační systém. Ať se ozve svému lékaři ideálně
mailem, případně telefonicky. Jakmile bude mít lékař dodávku vakcíny, ozve se s termínem
očkování,“ vysvětluje Lenka Dejdarová.

Každý, kdo se nechá naočkovat, chrání sebe před vážným průběhem onemocnění a zároveň
pomáhá ochránit ty, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou nechat naočkovat.
„Očkování je v tuto chvíli jedinou nadějí na zlepšení celkové situace. Je to jako vzdálené světlo
na konci tunelu, které se každým oočkovaným člověkem přibližuje,“ dodala Lenka Dejdarová.

Ve Vysokém Mýtě očkují praktičtí lékaři:

MUDr. Hana Bromová, kontakt: e-mail: hanka.bromova@seznam.cz , tel.: 465 424 800

MUDr. Lenka Dejdarová, kontakt: e-mail: mudrlenkadejdarova@centrum.cz , tel.: 465 420 534
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MUDr. Pavel Ferkál, kontakt: e-mail: lekar@ordinace-ferkal.cz , tel.: 465 424 805

MUDr. Eva Jungová, kontakt: e-mail: evajungova57@gmail.com , tel.: 465 391 351

MUDr. Bohumila Kašparová, kontakt: e-mail: bkasparova@email.cz , tel.: 468 000 346

MUDr. David Palatka, kontakt: e-mail: davidpalatka@gmail.com , tel.: 465 420 345

MUDr. Miroslava Serbáková, kontakt: e-mail: ordinacevm@seznam.cz , tel.: 465 424 804

MUDr. Helena Tišlerová, kontakt: e-mail: tislerova@unet.cz , tel.: 604 333 701

MUDr. Tereza Varhaníková, kontakt: e-mail: sestraVM@praktikmichal.cz , tel.: 725 804 592
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