Očkování proti koronaviru v Pardubickém kraji
Konec března/začátek dubna 2021
Kde očkujeme v našem kraji?
• V tuto chvíli je v Pardubickém kraji vytvořeno 13 očkovacích míst. Konkrétně se jedná
o Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy, Rybitví, Brandýs nad Orlicí, Jevíčko,
Vysoké Mýto, Žamberk, Moravskou Třebovou, Seč a Luži.
• Očkovací místa jsou vytvářena ve městech, kde sídlí nemocnice akutní lůžkové péče
a příspěvkové organizace Pardubického kraje disponující personálem, který je možné zapojit
do procesu očkování. V případě Luže jde o Hamzovu léčebnu, příspěvkovou organizaci státu.
• Své pacienty očkují v ordinacích také zapojení praktičtí lékaři, a to v závislosti na dodávkách
vakcín od státu. V tuto chvíli je pro praktické lékaře vhodná pouze vakcína od společnosti Astra
Zeneca.
• Schválená krajská očkovací strategie počítá s dalším rozšiřováním kapacit, avšak vše záleží
na dodávkách vakcín a možnostech personálu.
Kde očkujeme v Pardubicích?
• V Pardubicích je očkovací místo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje.
Očkování zde zajišťují lékaři a zdravotní sestry z Pardubické nemocnice. V návaznosti
na dodávky vakcín počítáme s rozšířením očkovacích týmů, prodloužením pracovní doby
a očkováním také o víkendech. Limitem rozšiřování očkování je nedostatek vakcín
a zdravotnického personálu.
• Pro odlehčení očkovacímu místu na krajském úřadě byla do procesu očkování zapojena také
Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví.
Kdo je očkován?
• Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat prioritní věkové skupiny nad 70
a nad 80 let. Dále probíhá očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků, kterých je
v Pardubickém kraji 15 tisíc.
• Mimo centrální systém jsme proočkovali zdravotníky v nemocnicích, praktické lékaře
a ambulantní specialisty, zaměstnance a klienty sociálních služeb a postupně očkujeme
kritickou infrastrukturu státu, mezi kterou patří elektrárny, vodárny, teplárny, technické služby
a další.
Čím očkujeme?
• V České republice jsou v tuto chvíli dostupné vakcíny od společností Pfizer, Moderna a Astra
Zeneca. Vakcínou Astra Zeneca očkují vzhledem k jejím vlastnostem a nižším nárokům
na uchovávání a manipulaci výhradně praktičtí lékaři.
• Vakcína od firmy Johnson & Johnson v dubnu do České republiky nedorazí.
Jak dostávají kraje vakcíny?
• Vakcíny do jednotlivých krajů rozděluje stát na základě kritéria populace 65+. Mezi stejně
velkými kraji však dochází k rozdílům v dodávkách, a proto zástupci Pardubického kraje
opakovaně jednali s ministerstvem zdravotnictví o narovnání dodávek. Vakcíny Astra Zeneca
jsou praktickým lékařům rozdělovány ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů.
Jaké počty vakcín budou v dubnu dodány?
• V průběhu měsíce dubna by v návaznosti na snížené dodávky do České republiky mělo do kraje
dorazit 77 tisíc dávek místo avizovaných 130 tisíc.

Počty registrovaných k očkování čekajících na výběr konkrétního termínu v jednotlivých očkovacích
centrech v Pardubickém kraji k 25. 3. 2021
Očkovací místo

70 - 74

75 - 79

80+

Chrudimská nemocnice

1 169

73

158

Celkový počet
registrací
2 387

Litomyšlská nemocnice

493

28

51

1 300

Orlickoústecká nemocnice

1 085

98

158

2 153

Pardubice - Sál Jana Kašpara Krajský úřad

2 304

228

306

5 097

Svitavy - multifunkční centrum Fabrika

477

126

127

1 299

Albertinum Žamberk

30

9

8

74

Hamzova léčebna Luže

46

17

1

80

LDN Rybitví

49

11

4

191

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. - Seč

43

31

4

120

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

9

5

1

34

Odborný léčebný ústav Jevíčko

21

6

0

52

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

23

11

2

40

Vysokomýtská nemocnice

46

27

8

102

