AKTUÁLNĚ v ambulanci realizujeme SEZNAM ZÁJEMCů o očkování.
Pokud chcete být očkováni u obvodního lékaře,
NEREGISTRUJTE se do celostátního systému!
Kdo se může u nás nahlásit?
- osoby starší 70 ti let, které jsou v naší ambulanci registrováni (každý se může hlásit POUZE U
SVÉHO obvodního lékaře)
Pokud již JSTE registrováni k očkování v centrálním registračním systému a chcete se registrovat u
nás, musíte svou stávající registraci zrušit - volejte na číslo 1221. Až poté nás kontaktujte. NELZE vás u
nás zapsat dříve!!! Nemůžeme registraci v centrálním systému zrušit za vás. Musíte tak učinit sami.
- osoby s chronickým onemocněním mladší 70 ti let, které jsou v naší ambulanci registrováni a jsou
léčení pro
- diabetes mellitus (cukrovka) léčeným inzulinem nebo léky (netýká se pacientů na dietě)
- obezita (BMI > 35 kg/m2)
- závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen
podáváním kyslíku v domácím prostředí)
- závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je
zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
- závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
- onkologické onemocnění
- stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
- závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např.
ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
- vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léky
- závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující
dýchací systém
- vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která
významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření,
např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
- vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
- léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované
ambulance)
- osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

Jak se nahlásit?
- nejlépe zašlete email na adresu jana.irsakova@email.cz, kde zašlete svoje jméno, datum narození a
číslo telefonu
- telefonicky na číslo 725 725 485, kde nahlásíte své jméno, rok narození a číslo telefonu a to:
pondělí-čtvrtek v ORDINAČNÍ DOBĚ ambulance v Lichnově
pátek v čase 9-11 hod.

Kdy bude očkování probíhat?
Aktuálně probíhá pouze vytváření seznamů, až očkovací látku dostaneme, budeme vás
kontaktovat. NEVÍME a nedokážeme ani předpovědět kdy to bude!!!

Očkování po prodělání nemoci Covid19.
Dle stávajících doporučení mají být osoby, které prodělali toto onemocnění, očkovány nejdříve 3
MĚSÍCE po prodělání nemoci. Poznatky o nemoci a očkování jsou stále předmětem sledování,
doporučení se dle nich může změnit.

MUDr. Jana Irsáková, www.irsakova.cz

