
Vážený pane hejtmane, 
 
dovoluji si Vás oslovit formou otevřeného dopisu jménem praktických lékařů Pardubického kraje jako 
jejich krajský zástupce pro očkování. Chtěla bych Vás velmi poprosit za nás 210 praktických lékařů a 
za naše pacienty - pojďte nám konečně otevřeně říct, jaké plány máte s očkováním v našem kraji, 
většina z nás totiž nemá čas číst Vaše statusy na facebooku... 
A velmi Vás prosím - nepoužívejte politické fráze a postavte se k tomu konečně jako chlap. 
 
Od začátku zapojení nás praktických lékařů v kraji do očkování vnímáme Vaše kroky jako vyloženě 
kontraproduktivní až naši práci mařící. Zakládáte nesmyslná očkovací centra v malých obcích, kde 
jsou praktičtí lékaři připravení očkovat s velkým množstvím zaregistrovaných pacientů. Registrace 
nebyla nic snadného, často jsme ji provozovali po nocích a o víkendech. Přitom narozdíl od 
neosobních a často epidemiologicky nevyhovujících podmínek v OC máme důvěru našich pacientů, 
jsme schopni jim potřebu očkování vysvětlit, připraveni a ochotni očkovat i mimo ordinační dobu i o 
víkendech. 
Proto jsme k očkování přesvědčili spoustu našich registrovaných pacientů, i z těch starších ročníků, 
kteří se nikam vydávat nechtěli a původně o očkování neuvažovali. Zkuste za tím vidět spoustu 
našeho času a hromadu telefonátů, které jsme nad tím strávili. A nyní pozorujeme, jak je tato práce 
vyhazována oknem. 
 
Na oplátku nás zvete, abychom se zapojili do práce těchto center. Ráda bych vás upozornila, že 
každá zapojená ordinace je schopna naočkovat klidně 100-120 lidí za týden, tedy 25000 lidí celkem 
za týden v celém kraji v jejich známém a vůči nim přátelském prostředí, při zachování přísných 
hygienických podmínek - od lékaře, který je zná a zná jejich nemoci a případné alergie. Není rozdíl, 
zda vezete očkovací látky (podotýkám že všechny, které se používají v OC, jsme schopni naočkovat i 
my - máme stejné vybavení, stejné lednice, stejný komplementární materiál a navíc více zkušeností) k 
nám nebo 50m vedle do centra, kde v tu dobu nejsou registrováni žádní pacienti...  
Ptáme se jen proč? Nerozumíme těmto Vašim krokům. 
 
Mrzí nás, že jste nám tuto strategii zatajil na začátku, kdy jsme ještě plni optimismu nad rámec našich 
pracovních náplní a často i nad rámec naší energie registrovali pacienty do IT systému. Chtěli jsme 
pomoci tím nejpřirozenějším způsobem, v našich ordinacích, za naše provozní náklady a v podstatě 
pro kraj zadarmo. 
Místo toho nás honíte pracovat do očkovacích center za peníze nás všech. Provozní náklady na jejich 
zřizování jsou jistě také nemalé. Proč nevyužijete síly, které máme a našich zkušeností?? 
 
Pokud bychom toto věděli od začátku, ušetřil byste nám i našim pacientům spoustu práce, nadějí a 
nervů, mohl jste nám tuto svoji strategii sdělit cestou krajského koordinátora Mgr. Čecha. Nemuseli 
jsme často s velkým úsilím a s maximálním vypětím držet naše pacienty v naději, že nemusí nikam 
cestovat a nikam se hlásit, nemluvím o těch, kteří ani nikam cestovat nedokážou. 
 
Jsme unavení a rozhořčení tímto politikařením a ignorováním celostátní strategie. U nás čeká ve 
frontě téměř 26000 pacientů, z toho téměř 4000 lidí nad 80 let. Vy přitom vesele očkujete sebe i svůj 
management, tedy zdravé a mladé lidi. 
Jak jim to máme vysvětlit? Přitom i na posledním webináři s národní koordinátorkou očkování a 
plukovníkem Šnajdárkem za účasti mojí i pana Mgr. Ćecha bylo sděleno, že tito pacienti jsou priorita a 
že kraj může - pokud chce - alokovat vakcíny Comirnaty i Moderna i z očkovacích center. V kraji 
Jihomoravském a Severomoravském převážení vakcíny zajišťuje Hasičský záchranný sbor. A jde to! 
 
Pojďte nám i jim férově říct, že nic nedostanou, pokud se jakýmkoli způsobem nezaregistrují do 
očkovacích center, ať už si o nich myslíme cokoli. Začněte mluvit pravdu a jednejte s námi konečně 
otevřeně, o nic jiného Vás nežádám. 
Rádi bychom měli jasno a to přímo z Vašich úst. 
 
Tento otevřený dopis budou číst všichni zapojení lékaři, Vaši odpověď budou také číst všichni - nejen 
ti s přístupem k FB. 
 
 
MUDr. Kateřina Nechvátalová  


