Tenhle kraj není pro starý -komentář k očkování v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji je kolem 20.000 občanů starších 70ti let (z toho kolem 3500 starších 80ti let),
kteří se dle pokynů ministerstva o zahájení očkování u praktiků od 1.3.2021 registrovali u svých
praktických lékařů k očkování. A povětšinou stále čekají..
Podotýkám, že ve vícero krajích praktici již od začátku roku celkem bez problémů různé očkovací látky
používali (v poslední době Astra-Zeneca či Moderna, před tím většinově Pfizer ). Jiné kraje je
praktickým lékařům uměly a umí dodávat až do ordinací. Často umí i dělit balení, aby se dostalo na
více ordinací, dokáží zajistit i dovezení přímo do ordinací praktiků. Mimochodem právě nyní řešíme
v jiném kraji dodání očkovacích látek (a nejen Astry-Zenecy) dle počtu pacientů 80+ přímo do ordinací
praktických lékařů (a jde o kraj výrazně větší, než je pardubický).
Není tedy pravdou, to co pan hejtman Netolický opakovaně uvádí ve zprávách a odpovědích jak
lékařům, tak pacientům (raději tu perlu odcituji) : „s vakcínou Moderna a Pfizer není možné nakládat
zcela jednoduše. Tzv. SPC od výrobce (tedy v podstatě příbalové informace) neumožňuje nakládání s
vakcínou v běžných ordinacích.“. Samozřejmě z SPC nic takového nevyplývá.
Nakládání s vakcínami se totiž neliší v očkovacím místě a v ordinaci praktika. A pozvat si na očkování
skupinu 6ti pacientů (Pfizer), nebo 10ti pacientů (Astra-Zeneca, Moderna) zatím vždy praktičtí lékaři,
kteří tyto látky měli k dispozici bez problémů zvládli. A zvládli i aplikaci těm pacientům, kteří být
aktuálně očkovaní být měli – tj. nejprve 80+, nyní 70+ a závažně chronicky nemocní pacienti.
Ministerstvo (centrální řídící tým očkování) oslovilo kraje (včetně pardubického) právě ve snaze
zajistit očkování seniorů u praktických lékařů, cituji z informace ze dne 23.3.2021, shrnující výstupy
z jednání MZ s kraji ze dne 19.3. (přítomen i krajský koordinátor očkování Pardubického kraje) : "S
ohledem na množství čekajících 80+ na očkování v ordinacích praktických lékařů je možné alokovat
část očkovací látky Moderna, případně Comirnaty (Pfizer), do ordinací praktických lékařů na
očkování této skupiny, a to za předpokladu, že není očkovací látka alokována buď na přeočkování
nebo na pokrytí očkování v OČM, kde jsou již zarezervovány konkrétní termíny“.
Pokud tedy pan hejtman nyní na svém píše, že mu bylo dnes potvrzeno na videokonferenci (netuším
na jaké), že Pfizer nemá být distribuován do ordinací vzhledem k vlastnostem vakcín, tak je celkem
zjevné, že zde někdo nemluví pravdu.
Nechápu, proč prostě pan hejtman jasně neřekne : „učinil jsem rozhodnutí a praktikům jinou
očkovací látku než Astra – Zeneca (která nyní bohužel téměř není) dávat v našem kraji nebudeme“.
Aspoň by to bylo jasno. Pravda je, že jej k tomu nikdo donutit neumí. To nepravdivé schovávání se za
nemožnost s odkazem na SPC je až mírně směšné a podle mne i trochu nedůstojné.
Chápu ale, že by se asi složitěji vysvětlovalo to, že kraj ví o cca.20.000 pacientech starších 70ti let,
z toho o cca.3500 starších 80ti let (pozn. kraj přehled o těchto počtech, včetně údaje u kterého
praktika jsou k očkování registrováni, má od ministerstva), které by bez problémů uměli naočkovat
jejich praktičtí lékaři, kdyby jim kraj dal vakcínu (což realizovatelné je, samozřejmě určitou práci na
straně kraje to vyžaduje..).
Místo toho pan hejtman vítězoslavně na facebooku sděluje, že probíhá vakcinace zaměstnanců
pohřebních služeb, vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, energetiky, tepelného
hospodářství, příslušníků městské policie, hasičů apod. Takže zjevně nějaké vakcíny v kraji k dispozici
jsou…

Na druhou stranu, pokud by oočkoval alespoň malou část těch osmdesátníků, tak by se nedostal pan
hejtman do situace, kdy byl nucen oočkovat sám sebe, pár svých radních, náměstků a starostů
(celkem dle zpráv z tisku šlo o cca. 200 osob - vakcín). Prý proto, že jinak by se musely vakcíny vylít.
S panem hejtmanem lze ovšem souhlasit v tom, že „to, že se vakcíny nedařilo dostat nejprve k
rizikovým skupinám a starším lidem, je vina těžkopádného systému“. Ovšem měl by dodat, že každý
kraj si systém očkování tvoří v podstatě sám, ale ano měl pravdu, v Pardubickém kraji je opravdu
poněkud těžkopádný a vakcíny se skutečně nepodařilo dostat ke starším lidem. A soudě dle
aktuálních informací k očkování které zveřejňuje, se to pravděpodobně ještě nějakou dobu dařit
nebude..
Úsměvné je vysvětlení třicetiosmiletého pana hejtmana k očkování jeho vlastní osoby : „Mám
problém s dutinami, které jsou velmi náchylné na jakékoliv infekty bakteriálního i virového typu. Jsem
po antibiotikách i kortikoidech. Očkování mi bylo doporučeno.“. To jistě ty tisíce pacientů starších
80ti a 70ti let, a další pacienti se závažným chronickým onemocněním, kteří zatím marně čekají v kraji
na očkování, pochopí. Samozřejmě pan hejtman je kritická infrastruktura…
Možná stojí za to zmínit i to, k čemu došel odborník na infekční nemoci z Velké Británie Adam Finn –
zatímco očkováním 160 seniorů starších 80 let se zachová jeden lidský život, osob mladších 50 let
musí být pro zachování jednoho života naočkováno cca.47.000.
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