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Vážení a milí přátelé, paní starostky, páni starostové,
máme za sebou první pracovní týden roku 2021, který bohužel potvrdil očekávání epidemiologů, a
padaly tak rekordy statistik nemocných COVID-19, které každý den přináší Ústav zdravotnických
informací a statistiky. Nevím, jak to máte vy, ale já si od loňského března vypěstoval návyk a ráno
nejdříve zkontroluji e-maily s novými informacemi o vývoji epidemie a až potom se naplno
probouzím.
Vývoj posledního týdne je bohužel jen potvrzením trendu a znamená čekání na další nárůst
nemocných lidí v našich nemocnicích a pokračování náporu na jejich především personální
kapacitu. Statistika je jasná a smutná – patříme k zemím s nejvyšším počtem nemocných a bohužel
také k zemím s nejvyšším počtem úmrtí v přepočtu na milion obyvatel. Nečekají nás úplně
jednoduché příští týdny a budeme je zvládat především díky mimořádnému nasazení lékařů,
zdravotníků a dalších lidí, kteří nemocnicím pomáhají. Třeba studentům a žákům škol, kteří tak činí
v rámci pracovní povinnosti. Fraška s povinností zpětně zaplatit daň a odvody z práce, které jim
byly nařízeny, je nedůstojná a věřím, že po prohlášeních těch, kteří jsou za tohle rozhodnutí
odpovědní, bude celá situace napravená.
Chci poděkovat všem, kteří se v minulém týdnu přidali ke snaze ulevit nemocnicím a pomohli
připravit dalších šest míst, kde se lidé bez příznaků budou moci nechat dobrovolně otestovat
antigenními testy. V případě zájmu dalších měst jsme připraveni pomoci s otevřením dalších
odběrových míst. Považuji to trochu za přípravu na další fáze očkování, kdy bude nutné vytvořit
celoplošnou síť očkovacích míst a center. Velkokapacitní očkovací centra připravuje kraj ve
spolupráci s páteřními nemocnicemi ke spouštění od 1. února. Měla by sloužit jako základní nástroj
pro očkování ohrožených věkových a zdravotních skupin obyvatel. K rychlému proočkování
většiny populace bude ale nutné vytvořit síť dostupnou na co nejvíce místech v zemi. Podle mého
názoru by bylo nejrozumnější použít zjevně funkční izraelský postup, tak snad se jím vrchní
zmocněnec pro očkování nechá co možná nejvíc inspirovat. Na experimenty a hledání vlastních
řešení není úplně vhodná chvíle.
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Zítra nás čeká další on-line setkání, během kterého zjistíme, které připomínky krajů a dalších
oslovených subjektů budou zapracovány ministerstvem zdravotnictví do konečné verze očkovací
strategie. Nezbývá než věřit, že vakcín budeme mít v kraji k dispozici víc, než zatím oněch
přislíbených 50 tisíc do konce března. První stovky očkovaných zdravotníků doplní v příštích
týdnech také klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a podobných zařízení.
Jako by toho nebylo dost, média nás nepřetržitě zásobují neuvěřitelným množstvím koronavirových
informací, a tak můžete třeba i zjistit, které kraje nemají místo v krematoriích a které ano. Zoufale
je také hledán každý, kdo použije nějaký kontroverzní výrok a bývalí prezidenti se chopí každé
příležitosti dostat se na jakékoli podium. Bez ustání proudící přísun koronavirového zpravodajství
tak dokázaly narušit jen víkendové záběry z kompletně ucpaného Bedřichova. V této souvislosti si
dovolím poznamenat, že i v Hrádku máme sněhu stále dost a postavili jsme už druhého sněhuláka.
Přeji vám všem, aby se vám koronavirus vyhýbal a těm, kterým se nevyhnul, co nejlehčí průběh
nemoci. Mě čeká zítra už čtvrtý test, mám za sebou další setkání s následně pozitivně testovaným
člověkem a rozhovor s hygienou. Tak uvidíme, cítím se normálně a snad mě v dalších dnech nečeká
online hejtmanování.
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