Očkování v Roztokách: čekáme na vakcínu
Vážení roztočtí spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o všech krocích, které podnikáme v souvislosti s řešením pandemie
covid-19. Konkrétně jaké kroky jsme doposud podnikli pro zajištění očkování pro naše občany.
Všichni víte z médií, že je nedostatek vakcín a jejich přerozdělování je naprosto nepřehledné a ne
úplně dobře nastavené. Vakcín je nedostatek a jejich distributorem je centrální vláda.
Co se tedy do dnešního dne podařilo:
Senioři 80+
Město Roztoky oslovilo všechny seniory 80+ s nabídkou pomoci se zaregistrováním i objednáním na
očkování. Tuto nabídku využilo více než 200 seniorů z této věkové kategorie. Všichni tito senioři jsou
již po druhé dávce očkování.
Imobilní občané 80+
Byl domluven mobilní tým z ÚVN, který byl na poslední chvíli vládním zásahem zrušen. Pro tyto
imobilní občany jsme tedy okamžitě zajistili termíny v ÚVN a také dopravu a doprovod. Všichni byli
druhou dávkou očkováni 11. 3. 2021.
Velmi děkujeme za spolupráci roztocké občance, zaměstnankyni ÚVN. Její pomoc je pro nás velmi cenná.

Senioři 70+
Mnozí, kteří nechtěli čekat na to, až praktici dostanou přidělené vakcíny a obrátili se na nás s žádostí
o pomoc při zaregistrování na centrální očkovací centra, jsou již po první dávce očkování, nebo mají
termín. Jsme připraveni být nápomocni každému, kdo o to požádá, včetně eventuální pomoci
s dopravou, pokud to situace bude vyžadovat.
Očkování praktickými lékaři
Vedení města spolupracuje a komunikuje s praktickými lékaři. Schůzka vedení města se zástupci
místních lékařů připravených očkovat proběhla dne 15. 3.
Všechny naše praktické lékařky jsou připraveny okamžitě očkovat své pacienty. Jsou připraveny jak
personálně, tak i administrativně. Momentálně však nemají k dispozici žádné vakcíny.
MUDr. Vaculíková vzhledem k tomu, že není praktický lékař, nemá momentálně podle stávajících předpisů nárok na žádné
vakcíny. Nicméně je připravena s celým svým týmem pomoci s očkováním, bude-li třeba (i jednotlivým praktickým
lékařkám).

Naše lékařky mají připravený seznam všech svých pacientů, kteří mají zájem o očkování u nich.
Jakmile dostanou vakcíny přiděleny, obvolají daný počet pacientů a jsou připraveny hned druhý den
očkovat.
Pokud pacienti, kteří se zaregistrovali u praktických lékařů, nechtějí čekat, až lékaři dostanou vakcíny,
lékaři je od sebe odregistrují a pomohou je zaregistrovat na centrální očkovací centrum. Nelze se
totiž registrovat souběžně u praktických lékařů a v očkovacích centrech. Lze to však změnit
odhlášením a nahlášením.
Vedení města je v kontaktu s krajským koordinátorem, starosta pravidelně urguje krajského radního
pro zdravotnictví. Odpověď je však dosud nepovzbudivá – vakcíny nejsou.
Ujišťujeme vás, že jsme opravdu aktivní, dotazujeme se, tlačíme.

Jednání s roztockou nemocnicí RHG
Chvíli jsme uvažovali i o tom, zda se nepokusit zřídit v Roztokách očkovací centrum. Měli jsme příslib
MUDr. Vaculíkové (velmi děkujeme!), která byla ochotná s očkováním v takovémto zařízení pomoci i
se svou kolegyní.
V uplynulém týdnu jsme jednali o možném zřízení očkovacího centra s ředitelem roztocké
nemocnice. Obsáhle nám zdůvodnil, jak složité bylo vybudovat očkovací centrum v Kralupech a proč
je to v Roztokách v této situaci prakticky neproveditelné. Kralupy jsou podstatně větší spádová
oblast, nicméně i tam je velký problém se zavážkou vakcín. Ředitel V. Matoušek nám poměrně
jednoznačně doporučil v této situaci komplikovanou anabázi s očkovacím centrem nepodstupovat.
Finální rozhovor s ním proběhl 15. března telefonicky a my jsme se rozhodli řídit se jeho
doporučením.
Je tu však možnost využít očkovací centrum v Kralupech. Někteří spoluobčané to již učinili.
https://www.nemocnicekralupy.cz/news/317-od-1-3-probiha-v-nemocnici-s-poliklinikou-kralupynad-vlt-ockovani-covid-19
Zaznamenali jsme i úspěch našich únětických sousedů, kteří jednorázově, výlučně díky mimořádné
pomoci místní občanky zaměstnané v příslušném zdravotním zařízení, nechali mobilním týmem
naočkovat cca 80 spoluobčanů příslušné věkové skupiny. Velmi jim to přejeme. Ihned jsme
kontaktovali únětického místostarostu s prosbou, zda by něco podobného nebylo možné i u nás.
Slíbit to bohužel neumíme. Možnosti tohoto mobilního týmu jsou silně limitované. Nejsme si také
jisti, zda by proočkování malého množství spoluobčanů (daný limit výjezdního očkovacího týmu)
v našem středně velkém městě s mnoha zájemci nevedlo spíše k jisté řevnivosti. Kdyby se v tomto
smyslu zablýsklo na lepší časy a příjezd mobilního týmu byl možný a smysluplný, postupovali bychom
v souladu s našimi praktickými lékařkami.
Debata o vakcíně Astra Zeneca
Požádali jsme o názor místní lékařky. MUDr. Vaculíková i MUDr. Jugasová mají v tuto vakcínu důvěru.
Přinášíme vám názor MUDr. Jugasové:
Už první dávka snižuje riziko hospitalizace až o 94 %, což je dokonce více než u vakcíny Pfizer/BioNTec.
Počet tromboembolií, nejzávažnějších nežádoucích účinků vakcín, není vyšší než v obecné populaci ve Velké Británii bylo podáno 10 milionů dávek vakcíny Pfizer a 10 milionů Astry, z toho bylo hlášeno
15 případů plicní embolie u Pfizeru a 13 u Astry.
To samé platí pro hlášená úmrtí již vakcinovaných lidí v následujících 7 dnech - u obecné populace se
jen na základě množství a věku očekává určitý počet přirozených úmrtí.
Údaj o nižším účinku vakcíny u lidí starších 65 let vznikl špatnou interpretací prvních klinických studií,
které byly nejdříve prováděny logicky na mladších a zdravějších pacientech.
Tato vakcína bude nyní sledována experty a v nejbližších dnech vydá stanovisko autoritativní
zdravotní orgán Evropské unie.
Vážení spoluobčané z Roztok a Žalova, držme si prosím vzájemně palce, buďme opatrní a ohleduplní.
Věříme, že se očkování u praktiků co nejdříve rozeběhne, tak, jak nás o tom denně ubezpečuje vláda.
Děkujeme za trpělivost
vedení města

Praktické odkazy
Přehled lékařů, kteří jsou připraveni očkovat:
https://www.roztoky.cz/userfiles/file/headlines/informace-o-ockovani-proti-covid-19-praktickymilekari.pdf

Reakce krajského koordinátora na dotaz stran očkování:

Citát z reakce ředitele nemocnice PhDr. Matouška (nebyl to jediný kontakt, finální informace zazněly
v ústním rozhovoru):
Vážený pane místostarosto,
od 1.3.2021 jsme (…) otevřeli s laboratořemi Synlab czech s r.o. (dále jen
Synlab)očkovací centrum (dále jen OC) v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou. Vlastní registraci OC má na sebe Synlab. Nemocnice poskytuje prostory, část personálu, koordinační pomoc a řadu drobných úkonů potřebných k zajištění chodu OC. Celá záležitost je dost finančně, materiálně, softwarově, logisticky a administrativně náročná. Vyžaduje to mít i
dostatečnou spádovost pacientů, aby povinné ordinační hodiny byly řádně naplněny pacienty.
Největším problémem při zřízení OC se jeví, mimo dostatku očkovacích vakcín, což se však neustále lepší, dostatek personálu. Z povinného obsazení a
z praxe je vidět, že v OC je přítomen lékař, zdravotní sestra, 2 administrativní síly. Dále je k dispozici koordinátor za nemocnici a koordinátor
za Synlab. Častá je také přítomnost pracovníka IT, protože registrační systém nám prozatím často "padá". V té chvíli nastupuje koordinátor za nemocnici a telefonicky svolává řádně zaregistrované skupiny např. školy....
Systém nyní pouští jen zaregistrované pacienty.

V případě, že by město Roztoky garantovalo účast potřebného personálu, bylo
by možné, prozatím nezávazně, uvažovat o zřízení OC v nemocnici v Roztokách
se společností Synlab, kde jsem uvedenou problematiku projednával. Vlastními silami nejsme schopni personál garantovat.
V současné době doporučuji, do případného vyřešení zřízení OC v Roztokách,
aktivně využívat OC v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, informace na www.rhg.cz. Slibné je i očekávání očkování u praktických lékařů.
S pozdravem.
PhDr. Vladimír Matoušek
ředitel

