Vážení rodiče.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a v souladu s doporučením Státního
zdravotního ústavu a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost jsme nuceni přijmout
následující opatření:
PREVENTIVNÍ PEČE
1) Preventivní prohlídky dětí do 2 let - novorozenci, kojenci a 18-měsíční prohlídky
zůstávají zachovány a to včetně očkování ( na doporučení České vakcinologické společnosti
- riziko odkladu očkování u dětí dosud nechráněných je v této věkové kategorii vyšší než
riziko onemocnění koronavirem) . V případě, že ani děti ani jejich rodinní příslušníci nejsou
v karanténě a ani nejeví známy onemocnění koronavirem.
Preventivní prohlídky těchto dětí budou v zájmu jejich maximální ochrany přesunuty do
dopoledních hodin - tzn. že neplatí původně dohodnuté termíny odpoledních prohlídek!
Rodiče budou kontaktováni mailem nebo telefonicky k dohodě o termínu vyšetření, případně
mohou ordinaci kontaktovat mailem či telefonicky sami.
2) Preventivní prohlídky dětí nad 2 roky věku - tzn. od 3 -letých dětí výše jsou zrušeny a
budou provedeny po skončení nouzového stavu.
3) Očkování a přeočkování dětí nad dva roky věku mohou a měla by být provedena,
jedná-li se o vakcíny povinné nebo státem hrazené - přeočkování v pěti a deseti letech věku,
očkování nebo přeočkování nepovinnými vakcínami proti HPV (Gardasil, Gardasil 9,
Cervarix). Lze ale využít možnosti odkladu u přeočkování vakcíny - využít maximální
intervaly v souladu s vyhláškou o očkování.
Tzn. Adacel v pěti letech nejdéle do 6. narozenin, totéž platí o přeočkování druhou dávkou
Priorixu, pokud dosud nebylo provedeno, Boostrix -polio nejpozději před 11. narozeninami.
Pokud děti ani jejich rodinní příslušníci nejsou v karanténě a ani nejeví známy onemocnění
koronavirem, je možné po domluvě s rodiči přeočkování provést i nyní, není to ale nezbytné.
V takovém případě je vhodné, abyste kontaktovali ordinaci mailem nebo telefonicky a
domluvili se o dalším postupu.
Nepovinná očkování státem nehrazená - je možno provést za výše uvedených podmínek,
možný je jejich odklad do doby po zlepšení epidemiologické situace.
Při návštěvě ordinace vstoupí do čekárny a ordinace pouze jeden člen rodiny jako doprovod,
dítě držte pokud možno na klíně, udržujte odstup od dalších čekajících, hračky ani jiné
předměty nebudou v čekárně k dispozici.
Máte-li nařízenou karanténu , máte-li důvodné podezření, že jste se setkali s osobou v riziku
infekce nebo máte-li vy nebo některý člen Vaší rodiny příznaky infekce, zrušte termín
objednání a domluvte se telefonicky nebo mailem na dalším postupu.
4) Vyšetření na žádost pacientů - na řidičský průkaz, sportovní prohlídky a pod. jsou do
odvolání zrušeny, vzhledem ke zrušení činnosti všech škol a organizovaných sportovních
aktivit.
LÉČEBNÁ PÉČE
Praktiční lékaři nemají k dispozici prakticky žádné vybavení ochrannými pomůckami
ani dostatek desinfekčních prostředků pro personál a pro pacienty - jak jistě víte,
koupit se nadají a stát zatím není schopen tyto prostředky zajistit. Proto v zájmu

ochrany zdraví našeho , ale i vašeho a vašich dětí bude akutní péče poskytována jen
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě ! Čekárna nebude volně otevřená
aby nedocházelo ke kontaktu potenciálně nakažených s jinými dětmi a rodiči vyšetření v případě potřeby proběhne jen po předchozí domluvě !
Ordinační doba pro tyto případy bude vždy jen v odpoledních hodinách, až po
preventivních vyšetřeních.
Další informace viz přiložená doporučení Státního zdravotního ústavu .
Prosím buďte ohleduplní k vlastní rodině (zejména seniorům) i k ostatním!
V případě závažného stavu některého člena rodiny - vysoká horečka , suchý kašel a
zejména dušnost volejte 112 nebo 155 k domluvě péče za hospitalizace!

