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Václav MORAVEC, moderátor
Do normálu nás vrátí jedině očkování, zní od politiků. Vše ale záleží na tom, jestli bude čím očkovat.
Po zmatcích v dodávkách vakcín na začátku roku nám v březnu premiér Andrej Babiš sliboval, že v
dubnu bude líp.
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/, 14. 3. 2021
A ten hlavní náš cíl je, abysme k 1. 4., na Zelený čtvrtek měli prázdné mrazáky a aby bylo
naočkováno. Abysme mohli 6. 4. v úterý naběhnout na kapacitu 100 000 vakcín naočkovaných denně.
Václav MORAVEC, moderátor
Očkovacích míst přibývá, chybějí ale vakcíny.
Vít RAKUŠAN, poslanec, předseda hnutí /STAN/, 23. 3. 2021
Například praktičtí lékaři už dokázali naobjednat úctyhodné číslo svých pacientů, nicméně té vakcíny
se jim stále prostě nedostává.
Václav MORAVEC, moderátor
Zatímco dodávky praktikům váznou, vzniká v pražské hale O2 Universum, kterou vlastní skupina PPF,
vládní velkokapacitní očkovací centrum.
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/, 9. 4. 2021
Já jsem byl u zrodu tohoto centra, kdy jsem toto centrum navštívil v únoru, a je to velkokapacitní,
skutečně velkokapacitní centrum.
Václav MORAVEC, moderátor
Ambiciózní plán premiéra, 100 000 naočkovaných v dubnu, se nenaplnil. Přesto vláda nadále snižuje
věk lidí, kteří se mohou k očkování přihlásit. Od pondělí mají přístup do systému například akademičtí
pracovníci vysokých škol a od středy pak lidé ve věku mezi 50-54 lety. Premiér Andrej Babiš
optimismem nešetří.
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/, 2. 5. 2021
Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou fungovat, jak fungují, můžeme de facto každý týden otvírat
další věkové kategorie po pěti letech. A já doufám, že nejpozději 1. 6. otevřeme věkovou kategorii pro
všechny.
Václav MORAVEC, moderátor
Praktičtí lékaři postup registrace kritizují. Chybějí jim totiž vakcíny pro ty nejstarší.
Markéta MACKOVÁ, praktická lékařka, 28. 4. 2021
Mě to úplně neskutečně vytáčí, že pacienti 55níci se očkují a moji osmdesátníci, kteří prostě do
očkovacího centra nechtějí, tak stále jsou bez vakcíny.
Václav MORAVEC, moderátor
V Národním očkovacím centru O2 Universum se očkuje od tohoto týdne. S registrací zde není žádný
problém, vše funguje rychle, vakcín je pravděpodobně dostatek. A volné termíny do O2 nabízí na
svém twitterovém účtu sám premiér. /ukázka/
Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/, 2. 5. 2021
Pan premiér v rámci svý covidový PR, protože celej ten průšvih je kvůli jeho PR, i ta třetí vlna, tak on
vystoupí a máme v Praze největší očkovací centrum. Zaregistrujte se z celé České republiky, tenhle
den máme 630 volných, přijeďte do mého očkovacího centra v O2. A to je prostě taková blamáž. To je
taková neúcta k těm odborníkům, vy nemůžete tady přejet někam přes region, protože tím způsobíte
strašný průšvih na chatě, ale všichni do Babišova očkovacího centra.

Václav MORAVEC, moderátor
Situaci s nedostatkem vakcín pro praktické lékaře má vyřešit slib, že očkovat vakcínou od firmy
Moderna nově budou výhradně praktičtí lékaři. Praktici teď očkují především vakcínami od
AstryZenecy a Johnson and Johnson. V některých regionech sice dostali i vakcíny od společnosti
Moderna, záleží to ale především na tom, jak se dohodli s kraji. Od příští středy by se k očkování
mohli registrovat i lidé nad 45 let věku. A dalšími hosty Otázek jsou avizovaní: vedoucí
epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví, předseda České vakcinologické společnosti a
děkan Fakulty vojenského lékařství Univerzity obrany prof. Roman Chlíbek. Vítejte, pane
profesore, hezký dobrý den.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Dobré odpoledne.
Václav MORAVEC, moderátor
A vítám předsedu Sdružení praktických lékařů, avizovaného Dr. Petra Šonku. Pane doktore, i vám
přeji hezký dobrý den.
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Dobrý den.
Václav MORAVEC, moderátor
Rychlost otevírání nových věkových kategorií pro očkování, je to ta správná cesta, když ještě nejsou
naočkovány všechny starší ročníky, pane profesore?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Podle toho, jaké jsou ty dodávky avizované a ty se minimálně zdvojnásobily, co se týká například
vakcíny Pfizer, tak pak určitě ano, protože nejhorší situace by nastala, kdy se zvednou dodávky,
nebudou se otvírat věkové kategorie a pak by tady hrozilo, že ty vakcíny budou zůstávat na skladě,
takže urychlení očkování tím, že se otevřou postupně pro více zájemců, je určitě správná cesta.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale to, že stále ještě nejsou doočkovány ty nejrizikovější věkové skupiny, to nevnímáte jako riziko?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Riziko to je určitě. Je to otázka, kam až se můžeme dostat u těch nejstarších věkových kategorií,
protože v tuto chvíli, když se podíváme na osmdesátníky, tak se dotahujeme na tu naši pomyslnou
hranici 75 % proočkovanosti. Je otázka, na 100 % se asi nikdy nedostaneme,, protože ne všichni
senioři budou naočkování, takže nemůžeme čekat číslo 80, 90, 100, takže u těch nejstarších už se
blížíme k té nějaké pomyslné hranici, ale v těch mladších 65, 70 plus, tam ještě pořád nějaká procenta
můžou narůst.
Václav MORAVEC, moderátor
A není ten tlak na to snižování každý týden, o 5 let snižování té věkové hranice, i proto, že u těch
mladších ročníků je menší ochota k očkování, což může ohrozit tu kolektivní imunitu?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Je to také jeden z důvodů, protože je potřeba zachytit jakýsi takový ten pozitivní trend přístupu k
očkování a tu chuť nechat se oočkovat, a samozřejmě čím déle to bude trvat a čím déle ty mladší
jedinci budou čekat na otevření, tak tím ta jejich chuť a snaha nechat se očkovat logicky bude klesat, a
to je to, čeho se bojíme a v některých zemích...
Václav MORAVEC, moderátor
A proto to urychlujete?

Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Proto se to urychluje, aby se zachytil ten zájem o to očkování a nepřišli jsme i o tyto mladší věkové
kategorie. V některých zemích už hlásí, že mají na skladě vakcíny a už nemají tolik zájemců.
Václav MORAVEC, moderátor
Bude to problém České republiky, pane doktore?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Já se obávám, že ano. Já myslím, že když se na to podíváme, tak ten trend už tam je, že v těch
věkových skupinách mladších, které se otvírají, opravdu se hlásí třeba 25 %, 30 % té věkové skupiny,
a ta čísla 70 % se zdají být v tuhle chvíli v nedohlednu. Myslím si, že na to musíme nějak zareagovat a
přizpůsobit tomu tu strategii.
Václav MORAVEC, moderátor
A ta strategie rychlejšího otevírání registrací pro ty nižší věkové strategie je tedy dobrou strategií?
Nebo věkových skupin, pardon.
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Ona je to v podstatě nutnost, protože se ukazuje, že to malé množství z té věkové skupiny, která byla
otevřena naposledy, tak se poměrně rychle vyčerpá a je potřeba otevírat další, ale já pořád říkám, že
nesmíme zapomenout na tu věkovou skupinu 70+, 80+, která uvízla u praktických lékařů díky tomu, že
nebyli dosud rovnoměrně distribuovány vakcíny a my jsme je v podstatě neměli čím očkovat, to
znamená, to je potřeba vyřešit naprosto urgentně.
Václav MORAVEC, moderátor
A zatím se to neřeší?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Tak pokud platí ten slib, že budeme dostávat vakcínu Moderna veškerou, který padl minulou středu,
tak by se to tím dalo vyřešit poměrně rychle, ale já musím říct, že velmi se znepokojením sleduji ty
rozporuplné informace, protože ve středu jsme se dohodli na tom, že dostaneme Modernu, že praktici
se konečně rozjedou s očkováním, další den slyšíme pana ministra, jak řekne, že se mají senioři
přihlásit do očkovacích center, aby nečekali u praktiků a včera jsme slyšeli samozřejmě zatím
neověřenou informaci o tom, že pan premiér mění strategii očkování a zaměřuje ji na očkovací centra,
takže to, myslím, vnáší poměrně velký zmatek do řad praktických lékařů. Ani já, který jsem s
ministerstvem v podstatě v kontaktu dennodenně...
Václav MORAVEC, moderátor
Tak ani nevíte, co bude.
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Nevím, co bude, to znamená, ti kolegové nevědí, pacienti nevědí a já se musím zcela oprávněně ptát,
kdo to tady vlastně řídí a s kým, kdo má to poslední slovo, s kým v podstatě máme komunikovat.
Václav MORAVEC, moderátor
A kdo to tady tedy vlastně řídí podle vašeho názoru?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Já to upřímně nevím. Národní koordinátorka očkování Baťhová rezignovala, pokud mám správnou
informaci, k 30. dubnu. Máme 10. května.
Václav MORAVEC, moderátor
Když rezignoval Jan Blatný?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Je to tak, takže netuším, jestli premiér, ministr nebo kdo vlastně. Myslím si, že to by mělo být
podstatné a měli bychom si to říct. Ve středu se měla sejít rada pro očkování, která v podstatě měla
řídit očkování, měla určit strategii, jak bude vypadat očkování v nejbližších měsících, ale zejména v
příštích letech, jak budeme přeočkovávat třetí, čtvrtou dávku. To jednání bylo zrušeno. Náhradní

termín nebyl stanoven. A pokud mám správné informace, tak ten, kdo se o to zasloužil, je právě ta pro
mě bývalá národní koordinátorka paní Baťhová.
Václav MORAVEC, moderátor
Tak víte, kdo tady řídí očkování, pane profesore?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
No, tak přiznám se, že příliš také nevím. Ta poslední informace...
Václav MORAVEC, moderátor
Vy mě oba dva děsíte. No, tak mělo by očkování začít fungovat koncepčně a vy nevíte, kdo řídí
očkování?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Ono v tuto chvíli, jak bylo nastaveno, tak samozřejmě nějakým způsobem to běží, jsou daná pravidla,
jede se podle nich. Bohužel, jak slyšíme, pravidla se trošku popravují a mění. Ale pravda je ta, že ten
nejvyšší je národní koordinátor očkování i s politikou právě dodávek a tak dále a ten v tuto chvíli je,
předpokládám, že paní kolegyně Baťhová to pořád ještě nějakým způsobem řídí, ale jestli oficiálně
ano, či ne, tak tu informaci bohužel také nemám.
Václav MORAVEC, moderátor
No, ale tady vznikl nový orgán pod novým ministrem, řídící rada očkování. Vy máte být její součástí.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Dostal jsem pozvánku, ano.
Václav MORAVEC, moderátor
A bylo to jednání zrušené, jak říká pan předseda Šonka?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Ano. Ta rada prakticky ještě vůbec nezačala fungovat. My jsme dávali dohromady seznam zejména
odborníků z oblasti vakcinologie, imunologie, alergologie tak, aby skutečně ta skupina mohla řešit i
věci, jak postupovat na podzim, jak příští rok, jak třeba začít připravit se i na očkování dětí, a ta rada
se měla sejít příští týden a zatím bez náhrady to bylo zrušeno.
Václav MORAVEC, moderátor
To je zároveň změna té strategie od přesunu od praktiků k velkým očkovacím centrům. Velká
očkovací centra si oblíbil i premiér Andrej Babiš. Kupříkladu velkokapacitní očkovací centrum v O2
Universum ještě před otevřením propagoval premiér, jak se podíváme na Twitter, volné termíny a k
velkokapacitnímu centru se vrátil i při čtvrtečních interpelacích v Poslanecké sněmovně.
Andrej BABIŠ, premiér a předseda hnutí /ANO/
Očkujeme skvěle, termíny jsou rychlé, chtěl bych znovu vyzvat všechny, aby využívali tu aplikaci
ocko.uzis.cz, kde zjistí, že některá očkovací centra mají okamžité termíny, respektive termíny v tomto
týdnu, například moje oblíbené O2 Universum, které bude očkovat i o víkendu. 2400 v sobotu a 2400
v neděli s perspektivní kapacitou 7000, takže otvíráme postupně různé věkové kategorie. Teď jsme
otevřeli včera nebo po půlnoci z úterý na středu novou kategorii 50+ a cíl je, abychom otevřeli pro
všechny od 16 let do 39 1. června.
Václav MORAVEC, moderátor
Čtvrteční slova premiéra Andreje Babiše s tím, že i list, který je v jeho svěřenském fondu, propaguje
Národní očkovací centrum. Nazývá jej výkladní skříní. Pane profesore Chlíbku, ta změna strategie,
protože původně to mělo být tak, že budou menší očkovací centra, využití infrastruktury praktiků, to se
teď zjevně mění, premiér chce zredukovat počet očkovacích center a sází hlavně na to Národní
očkovací centrum. Je to dobrá strategie z vašeho pohledu?

Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Tak je to strategie, která by byla skvělá hnedka v těch počátcích, kdy je potřeba v krátkém čase
oočkovat velké množství lidí, ale myslím si, že teď už to očkování je nějakým způsobem rozjeté a my
se musíme bavit také o udržitelnosti toho očkování, a jestliže se obnovuje normální život, tak
tělocvičny, kulturní stánky a podobně mají sloužit kultuře a sportovcům a není možné donekonečna
blokovat očkování, takže v tuto chvíli si myslím, že udržitelná strategie je zaměřit se na zdravotnická
zařízení, ať už to jsou nemocnice, polikliniky, ambulantní specialisté, ale rozhodně i praktičtí lékaři.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale od toho se teď ustupuje, takže to nedává příliš smysl.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Ustupuje, úplně ten smysl mi to nedává. Největší smysl by to mělo úplně v tom prvním počátku, jinými
slovy začínám s očkováním, otevřu 2, 3, 4 národní ohromná centra a postupně přidávám ta menší a
menší, protože pokud chceme dosáhnou vysoké proočkovanosti, musíme zpřístupnit to očkování
lidem, a to neznamená, že za tím očkováním budou jezdit desítky kilometrů.
Václav MORAVEC, moderátor
A proč se, když vy jste šéfem České vakcinologické společnosti i máte být členem řídící rady pro
očkování, která se měla sejít příští týden, to setkání bylo zrušené, tak proč se neřeší ta dlouhodobější
strategie udržitelnosti z vašeho pohledu?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Tak ona jednak ji měla řešit i ta rada, která měla jakousi vizi ji dát dohromady. A měly to samozřejmě
řešit i ty ostatní odborné skupiny při ministerstvu, ale jsou občas situace, které vzniknou tak rychle, že
i ti členové těch poradních skupin jsou tím zaskočení.
Václav MORAVEC, moderátor
Po roce pandemie, epidemie vám někdo řekl, pane předsedo, Šonko, že se mění ta strategie a že
najednou budeme propagovat Národní očkovací centra a odcházet od infrastruktury praktiků?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Upřímně řečeno ne. Já jsem se to dozvěděl včera ze zpráv v podstatě na Seznamu a od středy žiju v
domnění, že konečně se praktici rozjedou a že ta naše infrastruktura začne být naplno využita. Říkám,
že už je 5 minut po dvanácté, protože to počáteční nadšení lékařů k tomu očkovat se postupně ztrácí
tím, jak bylo složité se k té vakcíně dostat, jaké nedůstojné procedury to pro ty lékaře znamenalo a jak
vlastně nebyli schopni ani k informovat a komunikovat se svými pacienty, kdy vakcíny budou, dostávali
někteří lékaři. Pořád tady máme ještě několik set ordinací praktických lékařů, kteří nedostali ani jednu
vakcínu. Jejich pacienti oprávněně jsou naštvaní na ty své lékaře, aniž by ti za to ale mohli, takže je to
jako velmi nepříjemné. Takže tahle změna je pro mě novinka a já jsem čekal, že se opravdu ve středu
tedy sejdeme a začneme se seriózně bavit o tom, jak by mělo očkování do budoucna vypadat, a místo
toho přišlo tohle. Takže já jsem zvědav na nějaké vysvětlení a na to, jestli to je opravdu skutečnost,
nebo jestli je to jenom nějaký mediální výstřel.
Václav MORAVEC, moderátor
No, v každém případě ani neplatí ta slova, která pravidelně premiér Andrej Babiš zveřejňuje v neděli
na svých sociálních sítích, protože podle těch slov měly být už rekordy a v dubnu mělo být očkováno
100 tisíc lidí denně. Podívejme se na ta data, jaké jsou statistiky. Rekord očkování ve čtvrtek, dočkalo
se očkování 81 753 lidí, přesto pořád počty od očkování nedosahují té hranice 100 tisíc denně, jak
sliboval Andrej Babiš v březnu. V úterý po Velikonocích 6. dubna bylo vyočkováno 44 870 dávek. Přes
70 000 dávek se v dubnu podařilo vyočkovat pouze 4× a rekord v očkování, jak bylo řečeno, padl ve
čtvrtek 6. května. Přes 80,5 tisíce dávek, tedy druhý nejvyšší počet od začátku vakcinace, bylo
vyočkováno v tomto pátku nebo tento pátek. Kdy se podle vás, pane profesore, dostane do reality ten
premiérův slib denně očkovat alespoň 100 000 lidí?

Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Stane se ve chvíli, kdy ty dodávky budou narůstat a v měsíci květnu a červnu jednoznačně budou
narůstat, protože jedna věc je kapacita. Ta kapacita České republiky skutečně je víc jak 100 000
dávek a možná 110 a možná 120 tisíc očkovaných každý den, ale těch očkovacích látek se sem nikdy
tolik nepřivezlo. Když se podíváme zpětně, tak z těch dodávek každotýdenních se vždycky vyočkuje
zhruba 91 % všech dávek, to znamená necelých 10 % je jakoby v tom daném týdnu, když to řeknu na
skladě, ale to je dáno tím, že nikdy se nedá očkovat do nuly. Musí se plánovat na ty první dny příštího
týdne, protože ty dodávky se mění. Jednou to přijde v úterý, jednou ve středu, jednou ve čtvrtek, takže
v tuto chvíli se prakticky všechno, co se každý týden doveze, tak se vyočkuje. To znamená, proč
nedosahujeme 100 a více tisíc denně je dáno tím, že zatím se těch vakcín sem tolik nevozí, ale
budou.
Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, vstoupím do vaší řeči, je tady část praktiků, kteří říkají, že zvláště po těch pátečních slovech
ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který říká, ať ti starší, nenaočkování, kteří jsou registrovaní
od praktiků a najednou jdou do očkovacích center... Tady jsou Arenbergerova slova.
Petr ARENBERGER, ministr zdravotnictví /za ANO/
Asi pro mobilní pacienty je skutečně rychlejší, když by oni Anebo někdo jiný je dovezli do nějakého
většího očkovacího centra, protože, jak vidíme, tak ta rychlost je velká a i regionální nevyváženost i v
celé republice do určité míry existuje, čili asi není nic jednoduššího pro někoho, pro koho není problém
se přesunout jinam, tak si najít místo, kde bude očkován v řádu několika dnů.
Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, někteří lidé čekající na druhou dávku nebo dokonce na první dávku u lidí ve věkové
skupině 70–79 let a do toho propagace očkovacích center najednou, kde je vakcína Pfizer/BioNTech,
protože někteří praktici říkají, že mají problém s AstrouZenecou a obvolávají své pacienty, aby se
AstrouZenecou nechali naočkovat.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Je to všecko dáno tím, že skutečně já si myslím, že bychom měli zpřístupnit více těch míst, aby ty
pacienti to měli co nejblíž, a to ta centrální místa, ta svoji úlohu splnily nebo plní, ale není to trvalé, a
to, co jsme od začátku říkali: pojďme hledat cestu, jak dostat i ty ostatní vakcíny do ordinací
praktických lékařů.
Václav MORAVEC, moderátor
Což by bylo kupříkladu větší ty mrazící boxy?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Ne, byla by to třeba i vakcína Pfizer, kde se pořád bojíme toho, že musí být v
hlubokém mrazu skladována, ale je potřeba si uvědomit, že tato vakcína vydrží 5 dní v chladničkové
teplotě. Vakcína podobná, Moderna, vydrží 30 dní v chladničkové teplotě. Teď i sám výrobce
připravuje studie, kde věřím, že potvrdí, že i ta vakcína Pfizer vydrží v ledničce 14 dní, možná 4 týdny.
To znamená...
Václav MORAVEC, moderátor
A tyto cesty se nehledají, aby se i k praktikům dostal Pfizer/BioNTech?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
A toto by chtělo začít využívat více a najít cestu, jak dostat i tyto vakcíny, kde máme stabilně vysoké
dodávky do ordinací praktiků a pak ti praktici budou očkovat daleko vyšší čísla.
Václav MORAVEC, moderátor
Setkáváte se, pane předsedo, s tím, že vaši členové říkají "musíme přemlouvat pacienty k
AstřeZenece, protože se najednou u očkovacích center jeví ta výhoda, tam dostanete Pfizer, který má
asi menší vedlejší účinky.

Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Ano, na to odpovím hned, já bych se ale možná vrátil ještě k té první otázce, kdy se dostaneme na
těch 100 000. Dostaneme se na to ve chvíli, kdy za prvé sem ty vakcíny budou proudit a za druhé
budou děleny podle toho, kde ty kapacity jsou a kde také čekají ti pacienti, a to se zatím pořád neděje.
To znamená, nepřichází ty vakcíny k těm praktikům, o kterých ti pacienti prokazatelně jsou, tak rychle,
takže je potřeba říct, že my jsme od 1. března, kdy se začalo očkovat, když uvedu data k 2. květnu,
tak praktici dostali zhruba 400 000 dávek vakcíny, to znamená, oni mohli naočkovat 400 000 lidí. Když
si vezmete, že do očkování je přihlášeno 4000 praktiků, tak to v průměru vychází 100 vakcín na
jednoho. Každý takový praktický lékař má alespoň 1500 pacientů, to znamená, když si srovnáte 100
nad 1500, a máme naočkovat 2/3, tak je vidět, že to číslo je ve velkém nepoměru. A problém je v tom,
že někteří vlastně nedostali vakcíny vůbec žádné. To znamená, ve chvíli, kdy se tohle...
Václav MORAVEC, moderátor
No, a stále to platí, že těch zhruba 3 600 ordinací zapojených do očkování 560, byla čísla z počátku
týdne, 560 ordinací z těch 3 600, které stále nedostaly ani jednu dávku?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Ano, to číslo se mohlo změnit, já ho nemám úplně přesně, ale pořád se bavíme o stovkách, a je
potřeba říct, že těch 100 vakcín, který ten lékař dostal, je pro něj práce na týden. To znamená, jestli
očkujeme 8 týdnů, tak on dostal práci na týden, 7 týdnů mohl očkovat a neměl čím. Ta čísla by
vypadala prostě úplně jinak, kdyby čím měl. Co se týče té vakcíny Astra, skutečně ten její mediální
obraz není ideální a jsou pacienti, kteří tu vakcínu odmítají. Myslím si, že jejím teďko trošku i
handicapem je poměrně dlouhá doba dodání té druhé dávky za 12 až 13 týdnů, což samozřejmě z
logistického hlediska pro ty lidi znamená problém. Oni chtějí odjet na dovolenou, chtěli by mít už své
potvrzení o očkování. Myslím si že, tak jak přichází ty vakcíny, ostatně bude víc Moderny, měli
bychom začít mluvit i o tom, jestli ten interval potom nezkrátit, protože podle SPC je 4 až těch 13
týdnů, což by asi její použití zjednodušilo. Ale je to pravda, že s touhle vakcínou je složitější práce a
celá řada pacientů pod vlivem těch mediálních zpráv prostě má z té vakcíny strach, byť naše
zkušenosti s tou vakcínou rozhodně nejsou špatné.
Václav MORAVEC, moderátor
My se k tomu záhy ještě dostaneme. Vy byste se, pane profesore, také přikláněl k tomu, aby se
zkrátila, protože ten argument, že lidé právě – a zvlášť, když se mluví o covid pasech – že lidé
nechtějí nechat očkovat AstrouZenecou právě kvůli tomu dlouhému časovému úseku mezi první a
druhou dávkou, až 12 týdnů oproti 42 dnům Pfizer/BioNtech?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
No ona ta délka je nastavená, protože se ukázalo, že tam daleko větší účinnost, takže právě u té
vakcíny AstraZeneca já sice chápu, že by každý chtěl mít rychle ty dvě dávky, aby stihl s tím tu
dovolenou, ale zároveň každý bychom měli chtít, abychom z té vakcíny dostali maximum a maximum
v této konkrétní vakcíny dostaneme, pokud se aplikuje v 12týdenním intervalu. To ty studie
jednoznačně potvrdily a, dejme tomu, účinnost se pohybovala kolem 60 %. Tady se to protáhlo na 12
týdnů, tak bylo přes 80 % účinnosti, takže tady to úplně...
Václav MORAVEC, moderátor
Takže byste byl opatrný k tomu, jak pan...
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Tady bych byl u Astry Zeneca opatrný, ale jak říkám, vyřešilo by to třeba vakcíny typu Moderna, Pfizer
i v ordinacích praktických lékařů, kde až těch dodávek bude dost, tak tam, ano, se může jet podle
SPC, který umožňuje dávat druhou dávku za 3–4 týdny podle toho, jestli se jedná o Pfizer nebo o
Modernu.
Václav MORAVEC, moderátor
My se teď můžeme na důvěru lidí k jednotlivým vakcínám podívat. Jaká jsou nejnovější sociologická
data Trendů Česka 2021, které vakcíně lidé důvěřují a které méně?

Ondřej RYBOŇ, analytik, Kantar CZ
Větší důvěra ve vakcínu firem Pfizer a BioNTech, které věří dvě třetiny Čechů. Kolem poloviny lidí pak
důvěřuje vakcínám Moderna a Johnson & Johnson a AstraZeneca. Důvěra zde roste se vzděláním,
což ale neplatí u Sputniku a Sinopharmu, které dopadly podstatně hůře. Sputniku důvěřuje jen 25 % a
Sinopharmu jen 18 %. Co se týká toho Sinopharmu, tak je to dané i tím, že třetina lidí vůbec tuto
vakcínu nezná. Příznivci SPD, KSČM a Trikolóry se trochu vymykají tím, že Sputniku V důvěřují stejně
nebo dokonce více než vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou.
Václav MORAVEC, moderátor
Slova Ondřeje Ryboně ze společnosti Kantar.cz, spoluautora Trendů Česka 2021. Probírá s vámi,
pane předsedo Šonko, Ministerstvo zdravotnictví nebo odpovědné orgány to, že i vy byste mohli
očkovat vakcínou Pfizer/BioNTech, protože právě ta distribuce během tří, čtyř dnů, jak jsme slyšeli od
pana prof. Chlíbka, v lednici, běžné lednici vlastně vydrží?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
My to v podstatě ministerstvu opakovaně říkáme, že s ní pracovat jsme schopni, že to umíme, i se to
prokázalo někdy v lednu, v únoru, když s tím praktici v některých krajích pracovali, ale zatím ta nálada
k tomu není. Já považuju za úspěch, že jsme zvládli se dostat k té Moderně. Znovu říkám, pokud ta
informace bude platit, já už po některých zkušenostech, dokud ty vakcíny k nám nebudou putovat, tak
tomu neuvěřím úplně stoprocentně, a to by asi pro začátek stačilo. Ale pokud se máme bavit o tom,
jak má vypadat strategie očkování pro rok 2022 a dál, kdy se zdá, že Evropa postavila vlastně tu
strategii na vakcíně Pfizer/BioNTech asi, tak je potřeba samozřejmě tu cestu najít a že to lze, ukazují
kolegové v Německu, kde praktickým lékařům normálně tuto vakcínu dávají.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale teď mi řekněte, vy mluvíte o roce 2022. Vy myslíte, že tady je strategie do konce roku? Protože
zdá se, že ti, kteří byli naočkování mezi prvními, tak se budou přeočkovávat na podzim, a teď je
otázkou to, co tady naznačil pan prof. Chlíbek, jak to bude s těmi očkovacími centry, když kupříkladu v
jižních Čechách jedno z očkovacích center je na zimním stadionu v Táboře a předpokládá se, že
hokejisté začnou v srpnu hrát. To znamená, jestli máte strategii, jak to bude na podzim a jak vy budete
zařazeni do té infrastruktury?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Já nevím nic o tom, že by tady taková strategie byla. To jsem si právě sliboval od té rady pro
očkování. A tu strategii samozřejmě nemůže dělat jedinec, nemůže ji dělat úředník Ministerstva
zdravotnictví, nemůže ji dělat paní Mgr. Baťhová, to musí být kolektivní orgán, kde jsou zastoupeny
všechny skupiny, které mají s očkováním co do činění. Jednak tedy odborníci, vakcinologové, jednak
by to měli být zástupci všech segmentů, které očkují. Měli by tam být zástupci krajů. Tak, jak to
skupina byla postavena, podle mě byla postavena velmi dobře a já bych se velmi přimlouval za to, aby
se sešla co nejdříve a začali jsme tyhle věci řešit.
Václav MORAVEC, moderátor
A jak je to ale s ochotou praktických lékařů, Když každý den nebo každý týden slyší něco jiného?
Počínaje Modernou, jednotlivými vakcínami, jestli je dostanou/nedostanou, a jestli je strategií mít širší
síť dostupnou po celé republice, což je infrastruktura praktiků nebo tady Mladou frontou DNES
propagovaná Národní očkovací centra, respektive jedno, výkladní skříň?
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Ta ochota klesá. Já to říkám na rovinu. Byla obrovská na začátku, ten entuziasmus byl obrovský. Lidé
chtěli, viděli v tom řešení, to očkování, tak nejdřív jsme byli v situaci, "vždyť vy vlastně nejste, kolik vás
je, že jo, se říkalo, je nás 5000, tak udělejte seznam", tak jsme museli udělat seznam. Pak se řeklo:
"Vždyť vy nemáte pacienty." Tak jsme dělali seznamy pacientů. Všechno s vidinou, že dostaneme
vakcínu, když tedy splníme a přeskočíme všechny ty laťky, které byly nastaveny. A to se stalo, ale
vakcíny nepřicházely, takže celá řada kolegů už dneska reaguje tak, říká: "Víte co, tak já končím, já už
tedy nechám to na ta očkovací centra." Pacientům řeknou "obraťte se na ně" a samozřejmě je to něco,
co se už stalo, a pokud se ten systém nastaví, ty vakcíny budou fungovat, já věřím, že kolegové se k
tomu očkování vrátí. Ale my potřebujeme jasně slyšet od toho státu, co vlastně chce, jestli tam pořád
jsou ty dva pilíře, jestli ti praktici mají být jedním z těch pilířů podle mě klíčovým, nebo jestli už to
nechceme. V tom případě, ať to někdo řekne lidem, ať někdo řekne našim pacientům, ať vezme někdo
garanci za to, že se naočkuje skutečně to množství lidí, které má být naočkováno i bez praktických

lékařů a my budeme dělat jinou svoji práci a rádi si v létě vezmeme dovolenou a po tom roce zápřahu
si odpočineme.
Václav MORAVEC, moderátor
Pane profesore Chlíbku, je možné se obejít bez toho stabilního očkování u praktiků, když jejich zájem
o to očkování po všech těch vládních zmatcích opadá?
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Jednoznačně nejde. Bez těch praktiků to není možné. Jakákoliv strategie, která bude vynechávat
primární péči a praktické lékaře v očkování, je nereálná. Podívejme se na očkování dětí. Já si
nedovedu představit, že bychom zvládli očkování dětí, pokud by neočkovali jejich praktičtí dětští lékaři,
a pokud se tady objeví covidové vakcíny pro děti, tak kdo jiný než jejich dětští lékaři v ordinacích
budou očkovat. Takže my musíme podle mě touto cestou jít, pokud chceme oočkovat velké množství
lidí. A pokud nechceme kopírovat státy, které, aby dosáhly ještě více proočkovanosti, tak dělají takové
věci, že jak ve snaze dostat vakcínu co nejblíž lidem očkují v lékárnách. Oni už očkují na benzínové
pumpě. Ten člověk si tam dojede a kromě paliva dostane očkování. Touhle cestou úplně jít nechceme,
ale určitě, jestliže se vyskytne kdekoliv ve zdravotnickém zařízení, může být očkován. Jsou státy,
které, když přijdete na hospitalizaci a propouštějí pacienta, tak než ho propustí, tak zkontrolují, jaké
očkování by ještě mohl dostat a na cestu jako bonus dostane očkování, takže...
Václav MORAVEC, moderátor
Ale není to pozdě, už vymýšlení strategie? Když vlastně pan předseda Šonka říká: "Důležité je pro
jako pro praktiky vědět, jaká bude strategie v roce 2022, ale zároveň nemáme strategii na podzim." A
do toho lídři Evropské unie schválí plán téměř dvou miliard dávek Pfizer/BioNTech v příštím roce pro
občany Evropské unie.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Tak je to o tom, že v tuto chvíli musíme držet tu strategii, která tady byla nastavená. Ta strategie
nastavená 1A, 1B a 2. Fáze 2, kdy byly zejména praktičtí lékaři, souvisela s tím, že bude vyšší
dostupnost očkovacích látek pro praktiky v jejich ordinacích, a to třeba s tím, když zařídíme i ty Pfizer
do ordinací, tak můžeme už v tuto chvíli přejít na fázi 2 a v tomto duchu bychom měli pokračovat, ale
otázka je podzimu a příštího roku a udržitelnosti a ta je podle mě spojená více právě se zaměřením na
zdravotnická zařízení, ordinace, praktické lékaře víc než na nějaká ohromná veliká centra, do kterých
na to přeočkování ti lidé dle mého jezdit nebudou.
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
To strategie tady je, přesně jak říkal pan profesor, je potřeba se jí jenom držet. Řekli jsme, že máme
kombinovaný systém, dva pilíře, ale nemůže ten jeden pilíř být robustní a ten druhý zanikat, to prostě
nebude nikdy ta stavba dobře fungovat, nebude stát na těch obou pilířích. Je potřeba začít hledat i,
řekněme, alternativní cesty, jako je firemní očkování. To si myslím, že by také mělo jít přes praktické
lékaře. A je zcela evidentní, že zaměstnavatelé jsou ti, kteří dokáží poměrně dobře motivovat svoje
zaměstnance k tomu, aby se očkovali. Mají k tomu celou řadu bonifikačních mechanismů a myslím si,
že to je cesta, jak zvýšit zájem o očkování právě u těch produktivních skupin obyvatelstva.
Václav MORAVEC, moderátor
Já vám děkuji za tuto věcnou diskuzi. Děkuji vedoucímu epidemiologické skupiny Ministerstva
zdravotnictví, předsedovi České vakcinologické společnosti a děkanovi
Fakulty vojenského lékařství Univerzity obrany Romanu Chlíbkovi. Pane profesore, díky a hezký
zbytek neděle.
Roman CHLÍBEK, vedoucí epidemiologické skupin MZd, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, děkan Fakulty vojenského lékařství UO
Děkuji, krásnou neděli.
Václav MORAVEC, moderátor
A děkuji, že mé pozvání přijal předseda Sdružení praktických lékařů České republiky Dr. Petr Šonka.
I vám přeji hezký zbytek neděle, pane doktore.

Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů
Děkuji za pozvání.
Václav MORAVEC, moderátor
A vám divákům děkuji, že jste se dívali na Otázky. Připomínám, že jsme na internetových
stránkách České televize. Známá adresa stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud
možno ve společnosti České televize.

