HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb

*MHMPXPFMCYAF*
MHMPXPFMCYAF

Poskytovatelé zdr. služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství

Váš dopis zn./ze dne:
Č. j.:
MHMP 313781/2021
Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:
Odbor ZDR
Počet listů/příloh: 3/3
Datum:
09.03.2021

Zapojení praktických lékařů na území hl. m. Prahy do očkování proti onemocnění Covid19
Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,
obracím se na Vás z pozice krajského koordinátora očkování a níže si Vám dovoluji podrobněji
popsat a shrnout způsob, jakým jsou do očkovací kampaně, která odstartovala 1. 3. 2021,
zapojeni praktičtí lékaři („PL“), kteří poskytují zdravotní služby na území hl. m. Prahy.
Koho praktičtí lékaři očkují:
• Osoby 80+, které neplánují nechat se očkovat v oficiální síti očkovacích míst
(„OČM“) a preferují aplikaci vakcíny u svého PL
• Imobilní pacienty
• Osoby 70+ , které neplánují nechat se očkovat v OČM a preferují aplikaci
vakcíny u svého PL
• Chronicky nemocné pacienty dle přesně stanovených prioritních diagnóz, kteří
jsou sice mladší než 70 let, avšak mají srovnatelné riziko těžkého průběhu
onemocnění Covid-19 jako osoby 70+
V rámci výše uvedených kritérií pro výběr osob – pacientů vhodných k očkování - očkují
praktičtí lékaři ty své pacienty, kteří zatím nebyli očkováni a současně nejsou zaregistrováni
k očkování prostřednictvím Centrálního rezervačního systému u některého z oficiálních
očkovacích míst. V aktuální fázi očkování (IB) je vakcinace prováděna praktickým lékařem
„pouze“ u pacientů, které mají v kapitaci (tzn. u pacientů, pro které je PL registrujícím
poskytovatelem).
Pro úplnost doplním, že jednotlivé očkovací fáze a prioritizaci skupin osob k očkování stanovuje
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Registrace zájemců o očkování:
PL vyhledá osobu, kterou hodlá očkovat, v informačním systému ISIN-OČKO a provede
„záznam o registraci“. Provedení záznamu se automaticky projeví v Centrálním rezervačním
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systému (CRS). ISIN-OČKO zároveň indikuje, pokud je daný pacient již registrován v CRS. U
takové osoby nemůže být očkování provedeno v ordinaci PL. Výše popsaným mechanismem
vzniká u každého PL virtuální fronta pacientů k očkování. PL si následně zve pacienty
k očkování na konkrétní termín v době, kdy bude mít zajištěnu očkovací látku.
Koordinace a rozdělování očkovací látky AstraZeneca:
Národní koordinátorka pro očkování (NKOČ) rozdělí dávky očkovací látky AstraZeneca mezi
jednotlivé kraje na základě populačního klíče a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi
očkování (KKOČ). Ministerstvo zdravotnictví České republiky rovněž pravidelně zasílá
krajskému koordinátorovi očkování a krajskému koordinátorovi praktických lékařů (KKPL)
informace o tom, kolik osob je přes aplikaci ISIN-OČKO registrováno u jednotlivých praktických
lékařů.
Krajský koordinátor očkování na základě těchto údajů rozhodne o poměru rozdělení přiděleného
množství očkovací látky AstraZeneca mezi jednotlivá OČM a síť praktických lékařů ve svém
kraji a oznámí toto rozdělení distributorovi a Ministerstvu zdravotnictví, KKPL obdrží tuto
informaci na vědomí. Logicky platí, že praktičtí lékaři s nejvyšším počtem zaregistrovaných
pacientů - zájemců o očkování mají vyšší pravděpodobnost přidělení očkovací látky než
poskytovatelé s jednotkami zájemců. Cílem je odbavit, resp. snížit vysoký počet čekajících osob
za současného zohlednění pravidel distribuce (očkovací látka je distribuována po jednotlivých
platech, nikoli po jednotlivých vialkách), maximální aplikace dodaného množství očkovací dávky
a celkové efektivity procesu.
Vlastní objednávky očkovací látky pro ordinace PL pak probíhají následovně:
−
−

−
−
−
−

−
−
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Podle nejvyššího počtu zaregistrovaných pacientů v programu ISIN-OČKO krajský
koordinátor očkování poměrně rozdělí očkovací látky AstraZeneca.
Upozorňuji, že pro přidělení očkovací látky i nadále platí, že 1 balení AstraZeneca = 100
dávek - bude poskytnuto takové ordinaci PL, která má zaregistrováno v ISIN-OČKO alespoň
100 pacientů. 1 balení AstraZeneca obdrží jeden poskytovatel zdravotních služeb k IČ ČPZ
(kód pracoviště), nikoliv k IČO.
Vytvořený seznam zašle krajský koordinátor očkování krajskému koordinátorovi praktických
lékařů k odsouhlasení.
Schválený seznam krajským koordinátorem pro praktické lékaře zašle krajský koordinátor
očkování Ministerstvu zdravotnictví ČR a distributorovi očkovací látky.
Krajský koordinátor očkování nekomunikuje přímo s distributorem, tato část procesu náleží
Ministerstvu zdravotnictví ČR.
O schválení přidělení očkovací látky jsou praktičtí lékaři informováni prostřednictvím
krajského koordinátora pro praktické lékaře. KKPL vyzve PL k odeslání objednávkového
formuláře.
Následně jsou o přidělených očkovacích látkách praktičtí lékaři informováni i ze strany
distributora.
Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi na adresu
AZvakciny@a-h.cz a do kopie uvedou e-mailovou adresu dispecinkocko@mzcr.cz.
Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení
očkovací látky! O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování, a to
mechanismem popsaným výše. Pokud si PL neobjednal dodávku očkovací látky v předstihu,
musí tak učinit nejpozději v den, kdy bude informován o přidělení dávky. Bez
objednávkového formuláře nemůže být distributorem vakcína PL předána.

−

−
−

−

S ohledem na omezenou dostupnost očkovací látky platí, že až do změny pokynu MZ ČR
není možné, aby jeden PL získal z jedné dodávky očkovací látky AstraZeneca více jak 1
balení (100 dávek).
Praktičtí lékaři mohou sdílet 1 balení AZ pouze v rámci sdružených ordinací vedených pod
jedním kódem pracoviště.
Primárně je odpovědností každého praktického lékaře, aby si zajistil veškerý komplementární
materiál k očkování vlastní cestou. Komplementární materiál není standardně distribuován
spolu s očkovací látkou.
Někteří praktičtí lékaři aktuálně hlásí nedostatečné zásoby komplementárního materiálu.
S ohledem na fakt, že je tento materiál nyní nedostatkový a lze jen obtížně sehnat formou
standardního nákupu, požádalo hl. m. Praha o uvolnění tohoto materiálu z pohotovostních
zásob spravovaných Správou státních hmotných rezerv. Jeho redistribuci v hl. m. Praze dále
zajišťuje KKPL.

Pro úplnost doplňuji, že krajskou koordinátorkou za praktické lékaře v hl. m. Praze byla
jmenována MUDr. Dagmar Škrhová, která primárně předává praktickým lékařům veškeré
informace k očkování proti onemocnění Covid-19 a dále jim sděluje, kdy bude distributorem
zavážena vakcína AstraZeneca. Zapojení praktických lékařů do očkování není vázáno na členství
ve Sdružení praktických lékařů.
Vzhledem k častým dotazům praktických lékařů a nejasnostem ve věci jejich zapojení do
očkování připravuje hl. m. Praha za účasti Mgr. Mileny Johnové, radní pro oblast sociální
politiky a zdravotnictví, pro tuto skupinu poskytovatelů online jednání, kde bude toto téma
podrobněji diskutováno.
Všechny výše uvedené informace jsou souhrnně zpracované taktéž na webových stránkách:
https://ockovani.praha.eu/
Věřím, že výše popsaná fakta a postupy přispějí k pochopení celého očkovacího procesu, role
praktických lékařů v celé očkovací strategii je velmi důležitá a nenahraditelná, jejich nasazení a
spolupráce si velmi vážím.
S pozdravem
Mgr. Martin Ježek, MBA
ředitel odboru zdravotnictví
Magistrátu hl. m. Prahy
a krajský koordinátor očkování
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