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Otevřený dopis v rámci přípravy strategie očkování proti onemocnění SARS-Cov-2

Vážený pane ministře,
s ohledem na neoddiskutovatelný veřejný zájem na tom, aby Vámi spravovaný resort publikoval finální
verzi dokumentu Strategie očkování proti nemoci COVID-19 v kvalitě odpovídající vážnosti současné
situace Vám zasíláme tento otevřený dopis jako reakci na strategii, která nám byla poskytnuta začátkem
minulého týdne. Jako aktivně publikující vědec si jistě velmi dobře uvědomujete, že konstruktivní
oponentura markantním způsobem zlepšuje výstupní kvalitu jakékoliv práce. Není tomu jinak ani v případě
očkovacích strategií a dalších metodických dokumentů. Věříme, že přijmete tento otevřený dopis s
maximální mírou konstruktivity a žádáme Vás o zapracování dále uvedených bodů.
1. Vámi publikovaná strategie neuvádí žádné odborné zdroje, nelze tak ověřit správnost jednotlivých
tvrzení. Toto je nejen nestandardní a v rozporu s doporučením ECDC, ale rovněž to významně sráží
důvěryhodnost celého dokumentu v očích odborníků, tj. lékařů a vědců. Přitom důvěra těchto lidí
je pro úspěšnou implementaci strategie zcela zásadní a nemůžete si tak dovolit ji ztratit. Žádáme
Vás tedy o zpracování strategie opřené o relevantní odborné zdroje a to včetně uvedení těchto
zdrojů.
2. Vámi publikovaná strategie nezohledňuje rozdílné biologické vlastnosti jednotlivých očkovacích
látek. Součástí strategie by mělo být doporučení, jakou očkovací látku (či minimálně typ vakcíny)
použít pro jednotlivé indikační skupiny. Tato informace je pak například zcela zásadní při
vakcinaci indikační skupiny “Pacientů s léčbou nebo stavy ovlivňující cíleně imunitní systém“
(uvedené na str. 10), přitom je na toto téma dostupná odborná literatura.
3. V kontextu předchozího bodu, jakým způsobem byly definovány jednotlivé indikační skupiny a
rovněž jejich prioritizace? Jako jediná země EU/EAA s již formulovanou očkovací strategií jste
toto na dotaz ECDC nespecifikovali. Předcházela tak definování indikačních skupin a prioritizaci
například robustní literární rešerše, byly hodnoceny širší etické otázky, zpracovali jste si vlastní
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analýzu risk-benefit pro jednotlivé skupiny na individuální a populační úrovni apod.? Pokud ano,
žádáme o poskytnutí těchto podkladů a jejich uvedení v rámci strategie.
V rámci indikačních skupin rovněž chybí zcela zásadní informace o jejich velikosti. Žádáme o
specifikování v další verzi dokumentu.
U jednotlivých fází očkovací strategie nejsou uvedeny odhadované kapacity, jaký je tedy odhad
(například) týdenní očkovací kapacity v jednotlivých fázích? Jak je tato kapacita rozdistribuována
mezi jednotlivé administrátory očkování (PL, FN, očkovací centra apod.)? Součástí strategie by
měl být minimálně kvalifikovaný odhad těchto kapacit a jejich distribuce, žádáme tak o
dopracování tohoto klíčového aspektu.
Strategie komunikace je zpracována zcela vágním způsobem na 10 řádcích textu. Edukace
veřejnosti je naprosto klíčový element úspěšné očkovací strategie (vhodnou inspiraci lze najít v
zemích bez mandatorní běžné vakcinace s vysokou mírou compliance, např. Dánsko). Zcela chybí
strategie komunikace směrem k odborné veřejnosti. Žádáme tak o kompletní přepracování
komunikační strategie.
V kontextu předchozí otázky, v rámci popisu komunikační strategie uvádíte, že součástí
komunikace bude „vysvětlení proč a kdo spadá do prioritních skupin, která očkovací látka se bude
používat u kterých skupin obyvatel a proč“ (str. 15). Jakým způsobem výše uvedené koresponduje
s Vámi prezentovanou strategií očkování dle distribuce a s tím spojenou nemožností vybrat si
konkrétní typ vakcíny1?

Předem děkujeme za odpověď a především dopracování výše uvedených bodů.
S pozdravem,
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
poslankyně a členka Výboru pro zdravotnictví
Ing. Petr Třešňák
poslanec a místopředa Výboru pro zdravotnictví

1

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-ockovani-pet-druhu-vakcin-jedna-jednorazovaministerstvo-zdravotnictvi.A201216_131946_domaci_chtl
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