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Upozornění na nepravdivou citaci prezidenta ČLnK
uvedenou v článku v Deníku Vltava Labe Media ze dne
1. 12.2018
Česká lékárnická komora upozorňuje, že v článku uveřejněném v Deníku
Vltava Labe Media s titulkem „Ať se očkuje i přímo v lékárnách, navrhuje
komora“ (dostupného i online: https://www.denik.cz/zdravi/at-se-ockuje-i-vapatykach-navrhuje-lekarnicka-komora-20181130.html)
byla
uvedena
neautorizovaná citace PharmDr. Lubomíra Chudoby, se kterou
nesouhlasíme.
Konkrétně se jedná o větu označenou jako přímou řeč: „Když už tedy budou
vakcíny na skladě, proč by je lékárníci nemohli také vpíchnout“. Tuto větu
prezident ČLnK nevyslovil ani v rozhovoru s paní redaktorkou ani
nikdy jindy.
Výdej nepovinných vakcín od 9. 2. 2019 bude dle evropské legislativy možný
jedině v lékárnách. Jakákoli jiná možnost nebo úprava státní legislativy by
byla v rozporu s nařízením EU.
Ohledně možnosti očkování v lékárnách - nejde o žádný revoluční nápad ani
o něco, co by se dalo realizovat v horizontu několika měsíců. Muselo by se
jednat o pečlivě připravený proces, na jehož konci by mělo být zvýšení
proočkovanosti minimálně na dvouciferné číslo z dnešních cca 5 %. Inspirací
a vzorem pro Českou republiku by měly být země jako Portugalsko, Velká
Británie, Irsko nebo USA, kde se v lékárnách očkuje a proočkovanost
v těchto zemích je mnohonásobně vyšší než v České republice.
Lékárníci jako zdravotníci májí zájem o zlepšování zdraví a zvyšování
proočkovanosti české populace. Podle doporučení Evropské komise by měla
být proočkovanost proti chřipce u seniorské populace 75 % a stejné procento
i u rizikových skupin. U nepovinných vakcín jsou bohužel statistiky České
republiky hluboko pod procentem proočkovanosti v jiných zemích.
V řadě těchto zemí probíhá očkování právě v lékárnách. Lékárny navštěvuje
pravidelně mnoho lidí, kteří se starají o své zdraví preventivně, mnoho
z nich lékaře nenavštěvuje nebo navštěvuje zcela výjimečně. Právě pro tyto
lidi by existovala možnost očkování v lékárnách.
Očkování by mohli provádět pouze lékárníci řádně proškolení v lékárnách
k tomu vybavených, nikoli každá lékárna. Před samotnou realizací tedy
předpokládáme přípravu kvalitního vzdělávacího programu, který by byl pro
zájemce o očkování z řad lékárníků povinný. Stejně tak by lékárna, která by
očkování prováděla musela mít dostatečné a předem dané technické
a prostorové vybavení. Povinné očkování patří lékařům. Stejně tak nepovinné
očkování rizikových skupin. V lékárnách by mohlo probíhat opravdu jen
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