USNESENÍ

Pacientské rady ministra zdravotnictví

ze dne 20. ledna 2021 č. 27

ve věci dokumentu
„Metodický pokyn kampaně očkování (Plán provedení)“ a jeho příloh

Pacientská rada ministra zdravotnictví
(dále jen „Pacientská rada“)

přijala Usnesení, jehož obsahem je upozornění na nedostatečné řešení některých oblastí
Metodického pokynu kampaně očkování (Plán provedení).
Zároveň je toto Usnesení výzvou k přepracování a doplnění některých oblastí v tomto
dokumentu.

Prioritizace cílových skupin očkování
• v rámci průběžných revizí prioritizace cílových skupin pro očkování v nejširší možné míře
zohledňovat zájem osob s chronickým onemocněním a potřebu na co nejrychlejším
poskytnutí očkování, jelikož tyto skupiny obyvatelstva patří mezi nejvíce ohrožené nemocí
covid-19
• do fáze IA zařadit pacienty po transplantaci plic, jelikož tito pacienti mají výrazně horší
průběh infekce způsobené SARS-CoV-2 ve srovnání s ostatními skupinami, a to kvůli
dalším přítomným onemocněním a imunosupresi

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
tel./fax: +420 224 972 575, e-mail: propacienty@mzcr.cz, www.mzcr.cz

•

do fáze IB specifikace kritéria – závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění
postihující dýchací systém – zařadit pacienty s poškozením míchy (podnět podpořený
stanoviskem odborné společnosti Česká společnost pro míšní léze ČLS.

Očkování v domácím prostředí
představuje pro nezanedbatelný počet osob s chronickým onemocněním jedinou možnost, jak
podstoupit očkování proti nemoci covid-19.
• umožnit očkování v domácím prostředí
• vypracovat potřebné pokyny a doporučení pro očkování v domácím prostředí a jejich
včlenění do Metodického pokynu kampaně očkování, případně do dalších strategických
dokumentů, kterými se bude řídit očkování, a to v co nejširší realizovatelné míře.
Prokazování příslušnosti k prioritní cílové skupině
•

upřesnit, jakým způsobem bude ze strany zájemce o očkování možné doložit příslušnost
k prioritní cílové skupině na základě kritéria zdravotního stavu

•

upřesnit, jakým způsobem bude ze strany osoby pravidelně a dlouhodobě pečující o
takovou osobu možné doložit tuto skutečnost pro zařazení do prioritní kategorie pro
očkování ve fázi IB.

Bezbariérový přístup do očkovacích center
•

doplnit do informací o očkovacích centrech, zda jsou vybavena bezbariérovým přístupem
tak, aby si zájemci o očkování s omezenou mobilitou mohli vybrat vhodné očkovací místo
vybavené bezbariérovým přístupem.

Toto usnesení bylo přijato Pacientskou radou Ministra zdravotnictví hlasováním per rollam:
19 hlasů PRO, 5 hlasů ZDRŽEL SE, 1 hlas PROTI.
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