Vážení občané,
vyčkávání na den, kdy se situace ohledně očkování proti covid-19 stabilizuje alespoň
natolik, abych nemusel informace pro vás za pár dnů hned aktualizovat, evidentně
nemá smysl. Situace se mění prakticky neustále, a nedá se říct, že zrovna k lepšímu.
Situace je nyní ve zkratce taková – přestože se ve zprávách říká,
že od 1. března se v ordinacích praktických lékařů čile očkuje, není tomu tak úplně
ve všech krajích. Zrovna náš kraj patří k těm pomalejším, co se dostupnosti vakcín pro
praktické lékaře týká. Naše ordinace si zatím zasloužila jednu ampuli vakcíny
Moderna a jednu ampuli AstraZenecy, tj. dohromady 20 dávek (pro vaši informaci –
pro jednu musel jet osobně starosta Držkova do Liberce a druhou jsem vyzvedával já
v Jablonci). Dle dnešních informací můžeme v dohledné době očekávat 1 (opravdu
jednu!) další ampuli (10 dávek), pokud se na nás teda dostane – pro celý jablonecký
okres je totiž třeba přerozdělit pouhých 31 ampulí.
Co se týká registrace pacientů – ti, kteří se již zaregistrovali k očkování
do očkovacího centra, již nově nemohou být očkováni u praktického lékaře! Ještě
nedávná možnost odhlásit se z centra na čísle 1221 již není aktuální – na příkaz
ministerstva zdravotnictví zrušeno. Pro zajímavost – pacienti registrovaní u PL se
mohou přehlásit do očkovacích center bez problémů – alespoň teda zatím. Jako jedno
z mála pozitiv vidím možnost po uvážení praktického lékaře naočkovat i pacienty
mladší 70 let, mají-li přidružená onemocnění, která jejich rizikovost zvyšují (i jejich
výčet se samozřejmě pořád mění). Kdo má tedy zájem o očkování v naší ordinaci,
nechť zavolá sestřičce. Podmínkou je nyní tedy věk 70+, u mladších pacientů
onemocnění zvyšující jejich rizikovost, nikdo nesmí být zaregistrován do očkovacího
centra.
Závěrem – nečekal jsem zázraky, ale takový bordel, v kterém se nyní nacházíme, bych
si i před pár měsíci dovedl jen stěží představit. Z pohledu PL nelze o nějaké vstřícnosti,
spolupráci či zvládnuté logistice očkovacího procesu hovořit ani náznakem. Celý
systém pro pacienty i lékaře považuji za mimořádně nepřátelský. Frustrace pacientů
i mnohých mých kolegů je nemalá, a je až s podivem, jak málo ordinací praktiků
se za těchto podmínek od celého očkovacího procesu zatím distancuje.
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