
Informace o očkování druhými dávkami praktickými lékaři    
   

Jihočeský kraj počínaje 17. týdnem nerozděluje pro ordinace VPL očkovací látku Vavrexia 
(AstraZeneca). Její přidělování je nyní prováděno na základě objednání očkovací látky danou ordinací 
a přidělení očkovací látky je následně schváleno Národním koordinátorem praktických lékařů, který 
v dané věci spolupracuje s Krajským koordinátorem praktických lékařů. 
 
Jihočeský kraj rozděloval pro ordinace očkovací látku od 10. kalendářního týdne do 16. kalendářního 
týdne včetně. Za tuto dobu bylo přerozděleno téměř 1 300 lahviček očkovací látky Vavrexia 
(AstraZeneca). Nyní je nutno s dostatečným předstihem zajistit pro ordinace VPL potřebné množství 
očkovací látky pro aplikaci druhých dávek. Vzhledem k velké nerovnoměrnosti dodávek a časovému 
zpoždění dodávek u této očkovací látky, je nutno alokovat potřebné množství očkovací látky včas. 
 
Na základě informace z porady dne 28. dubna 2021 s Národní koordinátorkou očkování ČR vyplynulo, 
že v 17. týdnu obdrží Jihočeský kraj 8 700 dávek, v 18. týdnu 0 dávek (žádná dodávka do ČR) a pro 19. 
týden není počet znám.  Vzhledem k celkové očekávané dodávce do ČR v 19. týdnu 28 000 dávek lze 
očekávat cca 1 000 dávek pro kraj.  
 
Rovněž je nutno vzít v potaz skutečnost, že očkovací látka Vavrexia (AstraZeneca) byla před započetím 
očkování u VPL aplikována i v OČKÁCH. Celkem potřebují jihočeská OČKA na podání druhých dávek 776 
lahviček. Pro zajištění do 21. týdne včetně je to 510 lahviček očkovací látky. 
 
Naší snahou bylo zaslat očkovací látku ordinacím VPL pro aplikaci druhých dávek při jednom vyzvednutí 
v příslušné nemocniční lékárně. Není to však možné. Dodávky budou muset být přidělovány postupně 
tak, jak bude očkovací látka do kraje přicházet. Po obdržení očkovací látky dovezené v 17. týdnu, je 
možno zajistit odeslání očkovací látky pro aplikaci druhých dávek VPL ve 22. a 23. týdnu v celkovém 
počtu 330 lahviček očkovací látky. 
 
Rovněž není možno zohledňovat Vaše žádosti o přednostní zajištění očkovací látky z důvodu Vašich 
dovolených či jiných důvodů. Daná situace má rovněž dopad na Vámi registrované pacienty, kteří čekají 
na očkování ve Vašich ordinacích. Vámi učiněné objednávky u distributora nebude možno realizovat, 
jelikož na ně nezbývá očkovací látka. Nemůže tak probíhat aplikace prvních dávek a pokud nebude 
možné zavezení distributorem do ordinace, ani druhých dávek.  
 
Jihočeský kraj vyvine maximální snahu o zajištění druhých dávek pro ordinace VPL. Upozorňujeme 
pouze, že pokud se situace v dodávkách zlepší a mimo krajem oddělenou část pro zajištění druhých 
dávek pro Vás, nebude při dodání očkovací látky distributorem do ordinace Jihočeský kraj již zajišťovat 
očkovací látku pro aplikaci druhé dávky. Řešíme pouze druhé dávky za období očkované od 10. do 16. 
týdne včetně a přerozdělované do ordinací krajem. 
 
Danou situaci v žádném případě nezavinil Jihočeský kraj a rovněž za ní nemohou praktičtí lékaři. Ti 
očkovat chtějí a umí a situace je zaviněná pouze nedostatkem očkovací látky. 


