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Strategie očkování v Jihomoravském kraji
Strategie vychází z informací dostupných v únoru 2021 a předpokládají se budoucí aktualizace.
Cíl
Cílem je dosáhnout 70% proočkovanosti v populaci Jihomoravského kraje nad 15 let do 30.8.2021.
Tuto populaci tvoří 1 000 389 osob a 70% tedy představuje 700 272 osob.
Každá osoba potřebuje obvykle 2 dávky vakcíny, což znamená 1 400 548 aplikací v očkovacím zařízení.
V Jihomoravském kraji se odhadem očkuje 10% osob z jiných krajů, proto je finální odhadovaná potřeba
stanovena na 1 540 598 dávek.
Celá strategie spočívá v tom, že jediné úzké hrdlo v rychlosti očkování smí být pouze dodávka vakcín.
Fáze
Očkovací strategie Jihomoravského kraje se dělí do dvou fází.
Fáze centralizace představuje období, kdy poptávka po očkování výrazně převyšuje nabídku očkovacích
látek a proto je nutné regulovat poptávku i nabídku. Poptávka je regulována prioritizačními pravidly a
centrálním registračním systémem. Nabídka je regulována centrální distribucí očkovacích látek do páteřní
sítě očkovacích zařízení. Vznik očkovacích zařízení je regulován v souladu se strategií. Během
centralizované fáze jsou do očkovací sítě zapojována očkovací zařízení tzv. páteřní sítě (prvního až třetího
pilíře).
Fáze decentralizace je období, kdy nadbytek očkovacích látek převýší očkovací kapacity páteřní sítě. V této
chvíli bude očkovací síť deregulována tak, aby mohlo dojít k rychlému zvýšení její kapacity. Distribuce vakcín
bude probíhat přímo od distributora do očkovacího zařízení na základě objednávky očkovacího zařízení. Po
ukončení očkování poslední prioritní skupiny již nebude regulována ani poptávka. Do očkovací sítě budou
zapojována také zařízení 4. pilíře, tj. další subjekty jako jsou soukromé firmy a neziskové organizace.
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Pilíře očkovací strategie Jihomoravského kraje
Očkovací strategie Jihomoravského kraje stojí na 4 pilířích, jejichž postupné zapojování zvyšuje očkovací
kapacitu. První tři pilíře se označují jako páteřní síť.
První pilíř
První pilíř Očkovací strategie Jihomoravského kraje tvoří očkovací místa (dále také OČM) a mobilní týmy
(dále také MOT) působící od zahájení očkovací kampaně. Všechna tato zařízení působí pod záštitou
fakultních, krajských, městských a dalších nemocnic. Očkovací kapacita prvního pilíře je zpočátku kolem 2
500 dávek denně. V průběhu března se část OČM přemění na velkokapacitní očkovací místa (dále také
VOČM) a kapacita prvního pilíře klesne na 800 až 1000 denně. Hlavním cílem prvního pilíře je očkování
zdravotníků v nemocnicích, seniorů, personálu a klientů v domovech pro seniory, dalších pobytových
zařízeních a sociálních službách. Pro první pilíř jsou vyhrazeny vakcíny se složitějším chladovým řetězcem
jako jsou Pfizer-BioNTech a Moderna.
V Jihomoravském kraji jsou zřízena tato očkovací místa:
● FN Brno
● FNUSA
● Masarykův onkologický ústav
● Nemocnice Blansko
● Nemocnice Boskovice
● Nemocnice Břeclav
● Nemocnice Hodonín
● Nemocnice Hustopeče
● Nemocnice Ivančice
● Nemocnice Kyjov
● Nemocnice Tišnov
● Nemocnice Vyškov
● Nemocnice Znojmo
● Surgal Clinic
● Zdravotní ústav Gorkého
Dále jsou zřízeny následující mobilní týmy:
● MOT FN Brno
● MOT FNUSA
● MOT Nemocnice Břeclav
● MOT Nemocnice Kyjov
● MOT Nemocnice Milosrdných bratří
● MOT Nemocnice Tišnov
● MOT Nemocnice Znojmo
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Druhý pilíř
Druhý pilíř Očkovací strategie Jihomoravského kraje tvoří velkokapacitní očkovací místa pod záštitou
fakultních, krajských a městských nemocnic, která provádí očkování na základě příkazu Ministerstva
zdravotnictví ČR nebo Jihomoravského kraje. Na jejich zřízení se spolupodílí kraj. Očkovací kapacita
druhého pilíře je 7 500 až 10 600 dávek denně. Hlavním cílem druhého pilíře je očkování všech osob, pro
které je cesta do VOČM bezproblémová. Druhý pilíř představuje hlavní nástroj očkovací strategie. Pro druhý
pilíř jsou vyhrazeny vakcíny se složitějším chladovým řetězcem jako jsou Pfizer-BioNTech a Moderna.
V Jihomoravském kraji jsou/budou zřízena tato velkokapacitní očkovací místa :
● FN Brno Výstaviště
● FNUSA Brno
● FNUSA Hustopeče
● Nemocnice Blansko
● Nemocnice Břeclav
● Nemocnice Hodonín
● Nemocnice Kyjov
● Nemocnice Vyškov
● Nemocnice Znojmo
Třetí pilíř
Třetí pilíř Očkovací strategie Jihomoravského kraje tvoří praktičtí lékaři a další ambulantní specialisté, kteří
budou očkovat ve svých ambulancích. Ambulantní lékaři představují další hlavní oporu očkovací strategie
v Jihomoravském kraji. Jejich cílem je očkování zejména těch osob, pro které jsou očkovací místa hůř
dostupná. Předpokládá se zapojení minimálně poloviny praktických lékařů v Jihomoravském kraji. Jejich
celková kapacita je 3 500 až 7 000 dávek denně. Pro třetí pilíř jsou vyhrazeny vakcíny s jednodušším
chladovým řetězcem, jako je AstraZeneca.
Čtvrtý pilíř
Čtvrtý pilíř Očkovací strategie Jihomoravského kraje tvoří soukromé firmy a neziskové organizace a jiné
subjekty ochotné se podílet na očkovací strategii. Jejich cílem je prudce zvýšit celkovou očkovací kapacitu
předchozích pilířů v okamžiku výrazného navýšení dodávek očkovacích látek.
Při kalkulaci s minimální kapacitou páteřní sítě je potřebná kapacita čtvrtého pilíře cca 13% celkového
množství dávek (do 3 500 dávek denně).
Pro čtvrtý pilíř jsou vyhrazeny vakcíny, kterých bude nadbytek. Preferovány budou ty, které lze distribuovat
přímo očkovacím místům.
Předpokládané časové zapojení jednotlivých pilířů
První pilíř
- od prosince 2020
Druhý pilíř
- od března 2021
Třetí pilíř
- od března 2021
Čtvrtý pilíř
- 2. až 3. čtvrtletí 2021*
*predikce závisí na skutečných dodávkách vakcín a nových vakcínách
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Predikce dodaných dávek do Jihomoravského kraje za měsíc a kapacita páteřní sítě (pilířů 1, 2 a 3)
měsíc

Pfizer

prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

3 218
35 543
37 194
66 924
176 257
176 257
176 257
176 257
153 238

Moderna AstraZeneca Vakcín
celkem

0
0
9 900
0
30 426
30 426
30 426
30 426
51 074

0
0
6 400
29 624
44 000
55 000
99 000
44 000
99 000

min.
očkovací
kapacita
páteřní sítě

3 218
35 543
53 494
96 548
250 683
261 683
305 683
250 683
303 312

vyšší očkovací
kapacita páteřní
sítě (všední dny)

36 000
50 000
135 700
271 400
247 800
259 600
259 600
259 600

max. očkovací
kapacita páteřní sítě
(2. pilíř 7 dní v týdnu)

50 000
213 900
427 800
390 600
409 200
409 200
409 200

50 000
256 300
502 000
496 600
494 000
504 600
504 600

Celkem: 1 560 847 dávek*
*zdroj - odhad dle dodávek pro ČR od Dispečinku očkování. 11% pro JMK je určeno na základě podílu
seniorské populace. Skutečné dodávky se od odhadů obvykle liší, očekává se schválení dalších typů vakcín,
které mohou dodávky navýšit o cca 10% a tím urychlit splnění cíle. Strategie počítá pouze s vakcínami
schválenými EMA a SÚKL.

Měsíční dodávky vakcín a očkovací kapacita páteřní sítě
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červenec

srpen

Zřízení očkovacího místa
Jihomoravský kraj reguluje siť očkujících míst a metodicky na ni dohlíží. Vznik očkovacích míst v pilíři 1, 3 a
4 je plně v kompetenci zřizující organizace. Jihomoravský kraj se podílí na vzniku očkovacích míst 2. pilíře.
Proces schvalování očkovacího místa
Proces schvalování očkovacího místa probíhá v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví ČR.
Očkovací místo musí být zařazeno dle strategie do příslušného pilíře v souladu s probíhající fází. Při rozporu
má přednost metodika MZČR. Schválení očkovacího místa ani přidělení očkovací látky nelze nárokovat.
Přidělování očkovacích látek
Přidělování očkovacích látek očkovacím místům se řídí dostupností vakcín, strategií Ministerstva
zdravotnictví ČR a Očkovací strategií Jihomoravského kraje, dle hustoty obyvatel a dle počtu registrovaných
osob v jednotlivých očkovacích místech. Při nedostatku jsou očkovací látky prioritně přidělovány v tomto
pořadí:
1. Páteřní síť
2. 4. pilíř
Kontrolní mechanismy
Řízení a kontrola vakcín je průběžně prováděna centrálně dispečinkem očkování v aplikaci covid-forms.
Kontrola dodržování prioritních pravidel je prováděna centrálně dispečinkem očkování a UZIS v aplikaci ISIN.
Kontrolu provozu na místě provádí namátkově Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje nebo odbor
zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Mimořádné kontroly jsou prováděny na základě
závažného podnětu klientů.
Transparentnost
Jihomoravský kraj zřídí a bude provozovat veřejně dostupný online přehled o průběhu vakcinace v kraji. Data
budou propojena se státními institucemi, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a ověřitelnost.
Ukončení činnosti očkovacího místa
Očkovací místo se může rozhodnout ukončit svoji činnost, ale musí tuto skutečnost zavčas oznámit klientům,
kteří jsou v OČM registrováni, aby se mohli přehlásit jinam.
V případě nedodržování metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR, na podnět odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Jihomoravského kraje nebo na podnět Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může hejtman
nebo krajský koordinátor očkování dát podnět národnímu koordinátorovi očkování k vyškrtnutí očkovacího
místa ze systému a ukončení jeho provozu.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno
www.jmk.cz
www. ockovani.jmk.cz
www.koronavirus.jmk.cz

