Praktickým lékařům pro dospělé v Ústeckém kraji
V Ústí nad Labem 1. prosince 2021
Vážení lékaři,
epidemiologická situace se v posledních dnech nevyvíjí pozitivně a je možná vůbec nejhorší
od počátku pandemie COVID-19. Lidské zdroje v lůžkových zdravotnických zařízeních jsou téměř
vyčerpány, a zdá se, že nás všechny ještě pravděpodobně čekají nemalé komplikace. Nemocnice
a jejich personál zažívají v posledních dnech a týdnech déjà vu v podobě zatížení kyslíkových lůžek,
zatížení jednotek intenzivní péče pacienty s COVID-19, stejně tak v podobě náporu na testovací,
ale především očkovací místa. Je to jeden a tentýž personál nemocnic, který se navzdory vývoji
pandemie ze všech sil vypořádává s každodenními výzvami.
Během letních měsíců, zejména nemocnice, za cenu nemalých nákladů, držely provoz
velkokapacitních očkovacích center, přitom zájem veřejnosti postupně opadal a na konci léta byl
téměř mizivý. Skutečnost, že potřeba očkování posilujícími dávkami je nezbytná, a zájem
o očkování jako takové v posledních týdnech roste, je známa jen několik týdnů. Právě vzrůstající
nápor, zejména v očkovacích centrech, není systém schopen v krátké době pojmout a hrozí
kolapsem. Platí přitom bohužel, že dalšími kapacitními rezervami nemocnice již nedisponují
a jejich zdravotníky plně vytěžuje poskytování péče pacientům nejen na lůžkách, ale samozřejmě
i v odběrových a očkovacích centrech.
S vědomím, že i Vaše kapacity jsou často omezené, dovolujeme si Vás všechny požádat a vyzvat
Vás, praktické lékaře, abyste se v co nejkratší době ještě více zapojili do očkování proti
COVID-19. Očkování proti jakékoli nemoci, nejen proti COVID-19 je primárně preventivní
aktivitou, která by neměla být přenášena pouze na nemocnice a jejich personál.
Všichni chápeme, že takto masivní očkování, nemá v historii celého světa obdoby, a že bez vzniku
očkovacích center by situace neměla řešení, přesto Vás znovu oslovujeme, a žádáme zejména ty
z Vás, kteří dosud neočkují, nebo očkují minimálně, aby se do očkování především svých
registrovaných pacientů zapojili a pomohli tak nejen zmírnit nápor na očkovací centra nemocnic,
ale především v krátkém čase Vaše pacienty rychleji proočkovat a těm, co byli očkování na jaře,
podat posilující dávku.
Je třeba s pacienty mluvit, těm, kteří zatím s očkováním váhají, nebo se ho bojí, vysvětlovat výhody
očkování. Je důležité podat posilující dávku především lidem s rizikovým průběhem nemoci a tedy
i všem starším 60 let. Jedině Vy dobře znáte své pacienty, Vám pacienti důvěřují více, a proto Vás
žádáme, zapojte se do očkování, přesvědčujte své pacienty, že by se pro ochranu sebe i svých
blízkých měli očkovat, kdy pozitiva z očkování převažují nad riziky.
V případě, kdy si nebudete jisti s administrativní stránkou očkování, obraťte se na krajského
koordinátora očkování na emailové adrese kkoc@kr-ustecky.cz.
Děkujeme.
Ing. Jan Schiller
hejtman
Ústeckého kraje

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

