
-OTAZNÍKY  KOLEM  OČKOVÁNÍ  PROTI  COVID-19 
 
Vážení pacienti, vážení obyvatelé města Chrastavy a okolí, 
 
zhruba před 2 týdny jsem vás informovala o potenciální možnosti očkování v 
ordinacích praktických lékařů. Myšlenka očkovat starší a zranitelné občany v 
místě bydliště mi připadala smysluplná, a tak jsem učinila všechna opatření, aby 
se tento projekt mohl zrealizovat. Do zbytečně složitého a uživatelsky 
nekomfortního centrálního registru jsem za svoji ordinaci přihlásila cca 150 
pacientů-zájemců o očkování. Asi 50 z nich téměř okamžitě uvízlo v sítích 
libereckého očkovacího centra a já jsem se domnívala, že alespoň pro 100 
zbývajících dostanu vakcínu. Bohužel politická vůle v tomto státě je jiná a 
výsledkem je to, že pro cca 400 seniorů a chronických pacientů jsem zatím od 
začátku března dostala pouze 20 očkovacích dávek-vyočkované byly za 2 dny... 
Podobně jsou na tom stovky praktických lékařů po celé České republice. 
Nemyslím si, že vakcíny vůbec nejsou. Do očkovacích center denně proudí 
stovky zdravých lidí a státní správa vytváří další a další kategorie občanů, kteří 
musí být očkováni z důvodu udržení státní infrastruktury. A tak budeme mít 
brzy proočkované kromě učitelů a policistů i všechny popeláře a zaměstnance 
čistíren odpadních vod. Rozhodně nechci, aby to bylo vnímáno jakkoliv s 
despektem. Ale stále je zde veliká skupina zranitelných občanů, kteří se nyní 
bohužel vytratili z hledáčku všech přijatých opatření. 
Přitom původní vládní proklamace z jara 2020 zněly tak, že všechna přijatá 
omezení, všechny uzavírky škol, podniků, kanceláří, veškeré testování, roušky, 
respirátory atd. slouží k tomu, abychom ochránili starší a chronicky nemocné. 
Klíč právě k této skupině lidí mají praktičtí lékaři, kteří své pacienty znají 
nejlépe, ale ti vakcínu z nejasných důvodů nedostanou včas. Zda je to 
neschopnost či spíše záměr našich vládnoucích politiků, o tom můžeme všichni 
jen spekulovat. 
 
Dalším tématem, které se v posledních dnech rozvířilo ve společnosti, je 
věrohodnost vakciny od firmy Astra-Zeneca. Zatímco statistická data nevykazují 
významně vyšší procento závažných nežádoucích účinků ve srovnání s jinými 
vakcínami, je zde určitá mediální masáž, která opět rozdmychává v lidech strach 
a nedůvěru. Těžko kdokoliv z nás zaujme k této problematice objektivní postoj, 
pokud nemáme k dispozici potřebná data. Moje osobní stanovisko je takové, že 
z etických důvodů bychom měli očkování touto vakcínou pozastavit a vyčkat na 
rozhodnutí odpovědných orgánů, jako je Evropská léková agentura. Tímto se 
budu ve své praxi řídit. 
 
Bohužel je to další důvod, kvůli kterému se dodávky vakcín zpomalí. A tak z 
mého  původního záměru- rychle proočkovat rizikové skupiny populace -nyní 
zbývá jen jakési idealistické torzo. To, co jsem původně slíbila, nemohu nyní 



dodržet, ačkoliv jsem splnila všechny nesmyslné podmínky ministerstva a 
podřídila se všem dehonestujícím administrativním procedurám. Závěrem tedy 
vybízím všechny občany, aby si "selským rozumem" ujasnili své postoje k 
nemoci covid-19, k očkování, k cestování do očkovacích center atd. a znovu se 
svobodně rozhodli, zda, kde a  jak rychle chtějí být očkováni.  
Pokud jste  registrováni v mé ordinaci a váš zájem o očkování v místě bydliště 
trvá, pak zůstáváte dál v mém seznamu a zřejmě musíte být více trpěliví. Pokud 
se rozhodnete pro očkovací centrum a máte možnost se tam dopravit, prosím jen 
o oznámení prostřednictvím SMS na tel. čísle  725 169 212. Volte takovou 
alternativu, která ve vás vzbuzuje méně strachu, neboť právě to je emoce, která 
nás nyní všechny drtí a snižuje naši všeobecnou odolnost. 
 
Děkuji všem za pochopení 
MUDr.J.Kudláčková 
 
V Liberci dne 16.3.2021 


