Vážení občané,
dotazů na vakcinaci proti covidu-19 přibývá, pokusím se tedy stručně shrnout
aktuální situaci, jak je mi k dnešnímu dni známá.
Vakcíny jsou, je jich však nedostatkové množství a ochota „mocných“ nám je
poskytnout do ordinací praktických lékařů není velká (spíše bych zatím hovořil
o značné neochotě a hledání záminek, proč to nejde). Argumenty, že praktičtí
lékaři nejsou schopni zajistit vhodné distribuční a logistické podmínky, jsou
liché, a důvody jsou spíše, jak je již bohužel zvykem, finanční a politické. Již
od konce prosince se snažím sehnat vakcíny přímo do naší ordinace. Nabízím,
že si pro ně přijedu klidně do Prahy a za vakcinaci nechci ani korunu. Přesto
jsem se doposud nedostal dále, než k registraci do nějakého NZIS systému
a bylo mi doporučeno čekat (pro vaši představu – jen návod k registraci
do systému má 9 stránek A4). A čas běží.
Přitom konkrétně v našem obvodě je 150 seniorů 80+ let. Při troše odhodlání
a bazální organizaci nevidím problém naočkovat 30 lidí denně i při zachovaném
základním chodu ordinace. Tedy za 5 dnů, od pondělí do pátku, by mohli mít
první dávku všichni naši senioři, a to u nás v ordinaci, či v nevyhnutelném
případě i v domácím prostředí. 5 dnů vydrží navíc mimo mrazák i ona slavná
vakcína od firmy Pfizer. Místo toho se zřizují „očkovací centra“ (zatím se o nich
spíše jen mluví), krkolomné registrační IT systémy a podobně. A čas běží.
Takže nyní víte tolik co já. Co si z toho vyvodit? Očkování v ordinaci PL – NE,
NEJDE TO! Říkají to politici, tak to musí být pravda. Nechme to na nich, jistě to
vědí nejlíp. Mezitím stále čas běží, občas někdo umře, no co je na tom,
ve zprávách si pak ministr či premiér zafilozofují, zda umřel s covidem
či na covid, vždyť už to známe…
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