Praktickým lékařům pro děti a dorost v Ústeckém kraji
V Ústí nad Labem 16. prosince 2021
Vážení lékaři,
od pondělí 13. prosince 2021 je možné objednávat a podle dostupnosti a distribuce očkovacích
látek i očkovat děti od 5 let věku. Nemocnice a jejich personál zažívají v posledních dnech
a týdnech déjà vu, jak v podobě zatížení kyslíkových lůžek a jednotek intenzivní péče pacienty
s COVID-19, tak v podobě náporu na testovací a především očkovací místa. Je to jeden a tentýž
personál nemocnic, který se navzdory vývoji pandemie ze všech sil vypořádává s každodenními
výzvami. Na očkovací centra se zvyšuje nápor nových zájemců o očkování i zájemců o posilující
dávky, a to jak dospívajících, tak i dospělých občanů. Očkovací centra nejsou schopna tento nápor
v krátké době pojmout a hrozí kolapsem. Bohužel dalšími kapacitními rezervami nemocnice
již nedisponují a jejich zdravotníky plně vytěžuje poskytování péče pacientům nejen na lůžkách,
ale i v odběrových a očkovacích centrech. Také nesmíme zapomenout na fakt, že neposkytují
zdravotní služby pouze pacientům s COVID-19, ale zajišťují i nadále další zdravotní péči.
S vědomím, že i Vaše kapacity jsou často omezené, dovolujeme si Vás, všechny dětské praktické
lékaře, požádat a vyzvat, abyste se v co nejkratší době zapojili do očkování proti COVID-19
u svých pacientů. S ohledem na dětský očkovací kalendář a specifika očkování dětí, by zejména
malé děti měli očkovat především jejich dětští praktičtí lékaři v rámci standardní preventivní
péče. Uvědomujeme si, že u dětí hraje velkou roli i psychika, a pokud některé mají strach
ze zdravotnických pracovníků, je očkování ve známém a klidném prostředí ordinace jejich
dětského lékaře vhodnější, než očkování v očkovacím centru nemocnice.
Všichni chápeme, že takto masivní očkování nemá v historii celého světa obdoby, a že bez vzniku
očkovacích center by situace neměla řešení. Ústecký kraj si je toho vědom, a přesto, že není
kapacitně schopen budovat nová očkovací centra pro takto malé děti, Krajská zdravotní, a.s.
umožní očkování dětí ve věku 5-12 let v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
(od 27. 12. 2021 každé pondělí) a v Nemocnici v Rumburku (od 31. 12. 2021 každý pátek). Tyto
kapacity bohužel nepokryjí zájem o očkování, a proto Vás žádáme, zejména ty z Vás, kteří se dosud
nezapojili do očkování dětských pacientů, abyste se do očkování především svých registrovaných
pacientů zapojili, a pomohli tak zmírnit zátěž očkovacích center nemocnic.
Je třeba s rodiči mluvit, těm, kteří zatím s očkováním váhají, nebo se ho bojí, vysvětlovat jeho
přínosy. Jedině Vy dobře znáte své pacienty a jejich rodiče, Vám děti a rodiče dětí důvěřují,
a proto Vás žádáme, zapojte se do očkování a přesvědčujte rodiče svých dětských pacientů, aby
ochránili nejen své děti, ale snažili se tak omezit riziko nákazy svých blízkých. Je obecně známé,
že pozitiva z očkování jednoznačně převažují nad případnými 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 za pochopení a Vaši spolupráci.
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