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Vážená paní senátorko,

děkuji za Váš dopis ze dne 17. března 2021, který se věnuje důležitému tématu očkování 
chronických pacientů.

Očkování prioritní skupiny chronických pacientů bylo spuštěno 24. března 2021, 
od tohoto okamžiku je tedy možná registrace i chronických pacientů mladších 70 let. 
Ta probíhá přes centrální rezervační systém na základě zvláštního kódu, který pacient 
obdrží od ambulantního specialisty nebo centra vysoce specializované péče. Tyto kódy 
byly rozeslány poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní služby 
ve vybraných oborech. Dále je možné očkovat pacienty na základě posouzení jejich 
zdravotního stavu, které provádí praktický lékař.

Skupina chronicky nemocných pacientů je rozdělena na skupinu s vyšší a nižší prioritou, 
momentálně je otevřena registrace skupiny první, k otevření registrace skupiny druhé 
dojde až v další fázi očkování, kdy se zvýší dostupnost očkovacích látek. U obou skupin 
se jedná o výčet diagnóz, které jsou jako rizikové vyhodnoceny, obdobně tomu 
je i u posouzení zdravotního stavu praktickým lékařem, byť v tomto případě je seznam 
užší. Seznam vybraných oborů a diagnóz, jakož i další informace o očkování chronicky 
nemocných pacientů naleznete na webových stránkách na tomto odkazu. 
https://pacientskeorqanizace.mzcr. cz/index.pho?pq=home&aid=108.

S pozdravem

/

Vážená paní
MUDr. Jitka Chalánková
senátorka
Senát Parlamentu ČR 
chalankovai @senat.cz
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 137233306-316335-
210406140939, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
6.4.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová

137233306-316335-210406140939

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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