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____ 

 

Vzácná onemocnění a hlavní události ve 

zdravotnictví 
__________________________________________________________________________________ 

Červenec 2021 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vážení čtenáři, 

 

 

 

v polovině prázdnin Vám v Čavonovinách přinášíme další část příběhu novely zákona o veřejném zdra-

votním pojištění. Při projednávání v Senátu zákonodárci upozornili na problém, který by jeden z poz-

měňovacích návrhů způsobil Centrům pro duševní zdraví. Novelu proto vrátili zpět do Sněmovny, a ta 

bude mít poslední šanci ji schválit na zářijové schůzi. Pak už nás totiž čekají volby. 

Proto je důležité, že předsedové všech poslaneckých klubů reagovali pozitivně na výzvu předsedy se-

nátu Miloše Vystrčila a přislíbili projednání novely. Doufejme společně, že politická reprezentace ne-

promarní příležitost dovést tento dlouhý proces ke zdárnému konci.   

Sledujeme také vývoj okolo legislativy k elektronizaci zdravotnictví a dalším plánům ministerstva zdra-

votnictví i vlády. 

V našem přehledu stále mají místo i zprávy o aktuální epidemické situaci. Může nás těšit, že v České 

republice jsou to zatím dobré zprávy. V jiných částech světa však virus dále úřaduje.  

 

Do druhé půlky letních prázdnin vám přeji samé dobré zprávy. 

  

 

Srdečně zdraví 

Anna Arellanesová, předsedkyně ČAVO 
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__________________________________________________________________________________ 

Vzácná onemocnění 

__________________________________________________________________________________ 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je 

zpět ve Sněmovně 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění se ze 

Senátu vrátila do Sněmovny. Senátoři přednesli řadu 

pozměňovacích návrhů, z nichž nejdůležitější se týká 

fungování Center pro duševní zdraví. Ve sněmovní 

verzi novely jsou nevhodně upraveny podmínky pro je-

jich zřizování. Předpokládá se, že Sněmovna zákon 

projedná v nejbližším možném termínu.  

CELÝ ČLÁNEK 

 

Zůstanou stovky pacientů bez léčby? 

Předsedkyně ČAVO Anna Arellanesová v komentáři k dění kolem novely 

zákona o veřejném zdravotním pojištění znovu upozornila na význam 

této legislativy pro pacienty se vzácnými chorobami. Pokud by novela 

na zářijové schůzi nebyla přijata, hrozí, že bude zachován současný 

stav, tedy systém, který s léky na vzácná onemocnění nepočítá. 

CELÝ ČLÁNEK  

_________________________________________________________________________________ 

 

VZP Kampaň „Moje slabost není moje slabina“ vyvrací mýty o SMA 

Jak se žije dospělým lidem se SMA ukazuje kampaň „Moje slabost není 

moje slabina“, za níž stojí společnost Roche spolu s pacientskou organi-

zací SMÁci. Jedním z cílů je upozornit na to, že SMA se netýká pouze 

dětských pacientů, ačkoliv jejich příběhy se v médiích objevují častěji. 

Kampaň bude pokračovat v průběhu celého srpna, který je od roku 

1996 celosvětově měsícem SMA.  

 

CELÝ ČLÁNEK 

 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3344196-zive-senatori-jednaji-o-e-shopech-bankovnim-zakone-i-hrazeni-ockovani
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3344196-zive-senatori-jednaji-o-e-shopech-bankovnim-zakone-i-hrazeni-ockovani
https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/zustanou-stovky-pacientu-bez-lecby/
https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/zustanou-stovky-pacientu-bez-lecby/
https://smaci.cz/aktuality/mesic-sma-a-kampan-slabostnenislabina
https://smaci.cz/aktuality/mesic-sma-a-kampan-slabostnenislabina
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__________________________________________________________________________________ 

Zdravotnictví 

__________________________________________________________________________________ 

Sněmovna schválila návrh zákona o elektronizaci 

zdravotnictví 

Poslanci schválili pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení 

informací mezi registry zdravotníků, pacientů a 

poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními tak, jak je 

nastavuje vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. 

Nyní legislativu posoudí Senát. 

CELÝ ČLÁNEK 

_________________________________________________________________________________ 

Vláda prosazuje výstavbu národního onkologického 

institutu, zaznívá i kritika 

Plán na vybudování národního onkologického institutu čelí 

kritice. Špičkové centrum za sedm miliard korun má vyrůst v 

hlavním městě asi do pěti let – počítá s tím i Národní plán 

obnovy,  na základě kterého ČR může na projekt čerpat 

dotace z EU. Odborná společnost ale záměr nepodporuje a 

peníze by raději poslala současným regionálním centrům. 

CELÝ ČLÁNEK 

__________________________________________________________________________________ 

Ministerstvo chystá reformu systému ochrany zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu systému 

ochrany veřejného zdraví, jejíž součástí je i proměna 

Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Ministr zdravotnictví 

Adam Vojtěch kvůli reformě ústavu vytvořil pracovní 

skupinu, v níž jsou úředníci z jeho resortu, zástupci SZÚ i 

Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). 

SZÚ by se měla proměnit v moderní odbornou instituci 

typu Institutu Roberta Kocha v Berlíně. 

CELÝ ČLÁNEK 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-novy-zakon-o-elektronizaci-zdravotnictvi.A210707_120450_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-novy-zakon-o-elektronizaci-zdravotnictvi.A210707_120450_domaci_kop
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3342170-stat-chysta-vznik-narodniho-onkologickeho-institutu-odborna-verejnost-preferuje
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3342170-stat-chysta-vznik-narodniho-onkologickeho-institutu-odborna-verejnost-preferuje
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-institut-roberta-kocha-ma-cesko-pripravit-na-pristi-pandemie-170258
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-institut-roberta-kocha-ma-cesko-pripravit-na-pristi-pandemie-170258
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_____________________________________________________________________________ 

Očkování je nově možné bez předchozí registrace, zájem 

je ve všech regionech 

V českých městech se otevírají očkovací centra, kde není 

nutná předchozí registrace. Vakcínu mohou „na počkání“ 

dostat lidé v Praze, Brně, Zlíne i Ostravě. Další centra bu-

dou také v Olomouci nebo Hradci Králové. 

CELÝ ČLÁNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3343644-oteviraji-se-dalsi-ockovaci-centra-bez-registrace-postupne-maji-byt-ve-vsech-krajich
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3343644-oteviraji-se-dalsi-ockovaci-centra-bez-registrace-postupne-maji-byt-ve-vsech-krajich
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Ze světa 

_________________________________________________________________________________ 

 

Organizace podporující pacienty se vzácnými chorobami 

usilují o rezoluci OSN 

EURORDIS ve spolupráci s Rare Diseases International (RDI) 

přišel s iniciativou, která usiluje o celosvětové uznání pro-

blematiky vzácných onemocnění na globální úrovni. Jejím 

cílem je přijetí Rezoluce OSN o lidech, kteří se vzácným one-

mocněním žijí, a jejich rodinách. 

CELÝ ČLÁNEK 

__________________________________________________________________________________ 

Covidová nákaza nemizí, některé země zpřísňují opatření, 

jiné rozvolňují   

Zatímco v České republice se postupně rozvolňují protiepide-

mická opatření a klesají počty nově nakažených i hospitalizo-

vaných, v jiných částech světa se opakují lockdowny. Uzávěra 

platí například v Austrálii. Rychlejší šíření nákazy hlásí USA. 

V Izraeli se začalo očkovat třetí dávkou. 

CELÝ ČLÁNEK 

 

 

 

  

https://vzacni.cz/budeme-mit-rezoluci-osn-o-vzacnych-onemocnenich/
https://vzacni.cz/budeme-mit-rezoluci-osn-o-vzacnych-onemocnenich/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3349076-pandemie-ve-svete-na-floride-jsou-preplnene-nemocnice-brisbane-prodlouzilo-lockdown
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3349076-pandemie-ve-svete-na-floride-jsou-preplnene-nemocnice-brisbane-prodlouzilo-lockdown
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_________________________________________________________________________________ 

Celé články 

__________________________________________________________________________________ 

Senátoři podpořili návrh na korespondenční volbu. Schvalovat ho ale bude 

až nová sněmovna 
 

Senátem prošel v prvním čtení návrh Marka Hilšera (z klubu STAN), který by mohl umožnit lidem žijí-

cím v zahraničí volit poslance a prezidenta korespondenčně. Protože jde o senátní návrh, bude o něm 

horní komora dál jednat. Do Poslanecké sněmovny by se tedy měl dostat až po podzimních volbách, 

kdy bude mít jiné složení. Senátoři také vrátili do sněmovny návrh zákona, jenž může zdražit drobné 

zásilky z mimoevropských e-shopů. Navrhli do něj změnu, která by měla zachovat odpočty DPH Čes-

kému rozhlasu a České televizi. Jednomyslně naopak prošel návrh na odškodnění protiprávně sterili-

zovaným ženám. 

Podle Marka Hilšera má „politická reprezentace ČR po mnoha letech velký dluh“ vůči občanům, kteří 

žijí v zahraničí. Ti, když chtějí volit do sněmovny nebo prezidenta, musí cestovat na zastupitelské 

úřady České republiky. „Korespondenční volba není žádné privilegium, ale je běžným mechanismem 

a standardem v naprosté většině demokratických zemí Evropské unie,“ řekl. 

Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) připustil, že se takovým návrhem opakovaně zabývala nynější Posla-

necká sněmovna a vůbec v ní nenalezl podporu, ale novým návrhem se již zabývat nebude. „Senát se 

usnesl, že předloží korespondenční volbu nové Poslanecké sněmovně, v kterou vkládáme naději, že 

korespondenční volbu konečně odhlasuje,“ uvedl. 

Neutrální stanovisko ministryně k odpočtům DPH 

Novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která ruší daňové osvobození zásilek z e-shopů mimo EU s 

cenou zhruba do 560 korun, vrátil Senát poslancům. Nic nezměnil na jádru předpisu, jde ostatně o 

upřesnění evropské normy, která ve svém „syrovém“ stavu platí již nyní. 

Senátoři však byli pro pozměňovací návrh hospodářského výboru, který do předpisu vkládá prodlou-

žení výjimky pro Českou televizi a Český rozhlas, jež jim umožní využívat širší odpočty na DPH. Jinak 

tato výjimka skončí ke konci roku a obě veřejnoprávní instituce by v příštím roce mohly přijít až o 420 

milionů korun. 

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) varovala před rizikem, že kvůli výjimce hrozí Česku spor 

s Evropskou unií, což však odmítl předseda ústavně-právního výboru horní komory Tomáš Goláň 

(ODS). Ministryně dala k pozměňovacímu návrhu neutrální stanovisko. Negativně se postavila k dal-

šímu pozměňovacímu návrhu, který měl snížit daňové zatížení loterií a který Senát nepřijal. Schválil 

však ještě dva technické návrhy. 

Beze změn prošla novela, která dává České národní bance novou pravomoc vyhlásit u finanční insti-

tuce ohrožené případnou krizí takzvané moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích 

závazků. 
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Další předpis, který má dát novou pravomoc centrální bance – totiž umožnit jí, aby po bankách žádala 

změnu auditora – se však vrací do dolní komory. Senát chce doplnit změnu zákona o daních z příjmů 

a ponechat daňové osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České 

republiky. 

Zákon o pojištění se vrací do sněmovny kvůli centrům duševního zdraví 

Do sněmovny se ale vrátí také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta rozšiřuje hrazení 

některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění a mění úhrady moderních léků pro zajiš-

tění jejich lepší dostupnosti. Senátoři přednesli mnoho pozměňovacích návrhů. 

Předem již sociální výbor doporučil zpřesnit výčet služeb, které by mohla poskytovat centra dušev-

ního zdraví. Ta by podle Senátem navržené úpravy měla měla fungovat ještě tři roky v nynější po-

době, aby nehrozil jejich zánik a nebyl ohrožen vznik nových. Navíc senátoři schválili návrhy, aby se 

zmírnily požadavky na hrazené očkování proti papilomavirům a další, který se týká očkování proti me-

ningokoku nebo na to, aby bylo z pojištění hrazeno zmražení pohlavních buněk odebraných před ope-

rací, která může ohrozit reprodukční schopnosti pacienta. Neprošel naopak návrh na zmírnění poža-

davků na podstoupení asistované reprodukce. 

I tento zákon se tedy s pozměňovacími návrhy vrátí do Poslanecké sněmovny. 

Odškodnění za sterilizaci 

Bez jakýchkoli výhrad – poměrem 55 z 68 přítomných pro a nikdo proti – přijal Senát poslanecký ná-

vrh na finanční odškodnění lidí, kteří byli v rozporu s právem sterilizováni. Zákon přiznává 300 tisíc 

korun každému, kdo byl proti své vůli – například když podepsal souhlas pod hrozbou odebrání dětí 

nebo sociálních dávek – sterilizován v letech 1966 až 2012. 

Po účinnosti zákona budou moci sterilizovaní lidé požádat o odškodnění do tří let. Obracet se budou 

na ministerstvo zdravotnictví. 

Senátoři schválili i návrhy na státní vyznamenání, která postoupí prezidentu republiky. Řád bílého lva 

by podle jejich návrhu měli dostat hrdinové druhé světové války Karel Lukas, Alexandr Hess a také 

prvorepubliková senátorka a organizátorka ženského hnutí Františka Plamínková, kterou zavraždili 

nacisté. Celkem navrhla horní komora ocenit patnáct osobností, což je necelá polovina v porovnání s 

loňským rokem. 

Loni nejprve vyhověl prezident jedinému z 32 senátních návrhů – oznámil, že předsedovi Ústavního 

soudu Pavlu Rychetskému udělí Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Kvůli koronavirové epidemii se však 

ceremoniál loni neuskutečnil s tím, že oceněné osobnosti dostanou vyznamenání s ročním zpoždě-

ním. V zimě prezident uvedl, že Rychetského nakonec neocení. 

Na vědomí vzali senátoři vládní konvergenční strategii. Někteří přednesli výhrady k hospodaření 

vlády, zadlužování, Pavel Fischer (nestr.) kritizoval kabinet, že nedokázal zvýšit výdaje na obranu na 

dvě procenta HDP. Prošla také zpráva o dohledu nad finančním trhem, kterou senátorům přednesl 

guvernér centrální banky Jiří Rusnok, a výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu. 

Novelu o dostupnosti konopí Senát vrátil poslancům 
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Senát se postavil proti zvýšení obsahu účinné látky v technickém konopí. Novelu, která má zlepšit 

jeho dostupnost a umožnit předepisování na elektronický recept horní komora vrátila s pozměňova-

cími návrhy poslancům. Senátoři také chtějí zpřísnit požadavky na pěstitele léčebného konopí.  

Za technické konopí by se podle sněmovní verze pokládalo konopí s obsahem účinné látky THC do 

jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i 

někteří senátoři upozorňovali na to, že zvýšení obsahu by bylo v rozporu s mezinárodní protidrogo-

vou úmluvou a mělo by vliv i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem. 

Podle sněmovního znění by se navíc nepohlíželo jako na návykovou látku ani na konopný extrakt a 

tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC. 

Senátorka z klubu Starostů Alena Dernerová prosadila v horní komoře pozměňovací návrh, který hra-

nici obsahu THC v technickém konopí vrací na 0,3 procenta. Totéž by se týkalo extraktů a tinktur. „Jde 

o byznys,“ komentovala zvýšení schválené dolní komorou. Naopak zpravodaj Karel Zitterbart ze stej-

ného klubu míní, že postoje proti zvýšení hranice obsahu THC v technickém konopí vychází z restrik-

tivního výkladu mezinárodní úmluvy. 

Soukromé subjekty budou moci podle novely pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z 

nich léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Minis-

terstvo zdravotnictví si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s 

obsahem konopí, které jsou z 90 procent hrazené z veřejného zdravotního pojištění.  

 

Senát chce, aby i pěstitelé léčebného konopí museli mít certifikát správné výrobní praxe léčivých lá-

tek podle zákona o léčivech, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle sněmovní verze by jim 

stačilo prohlášení o splnění podmínek správné pěstitelské praxe.  

Sněmovna do vládní novely přidala na Vojtěchův návrh pravomoc lékového ústavu k blokování inter-

netových stránek, na nichž se nabízejí nelegální a padělané léky. Vznikne také centrální úložiště zá-

znamů o očkování lidí, které by sloužilo jako elektronická obdoba očkovacího průkazu. 

Zdroj: Česká televize 
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Zůstanou stovky pacientů bez léčby? 
 

Senát minulý týden vrátil poslanecké sněmovně novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato 

novela stanoví mimo jiné způsob, jak se budou k pacientům dostávat léky na vzácná onemocnění. Na 

projednání zákona ve sněmovně už ovšem zbývá jen velmi málo času. Proto je důležité, že předse-

dové všech klubů ve sněmovně reagovali pozitivně na výzvu předsedy senátu Miloše Vystrčila a přislí-

bili projednání zákona na zářijové schůzi poslanecké sněmovny. 

Dostupnost léků na vzácná onemocnění je jedním ze zásadních témat velké novely zákona o veřej-

ném zdravotním pojištění. V současné situaci se léky na vzácná onemocnění dostávají k pacientům v 

režimu výjimek, často opožděně. Je to nesystémové, nedůstojné, zdlouhavé, a především nejisté pro 

člověka, jehož závažné onemocnění velmi rychle postupuje. 

Novela tuto situaci řeší. Její projednávání se ovšem velice protáhlo. Rozhodnutí Senátu vrátit novelu 

poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy znamená, že poslanecká sněmovna má jedinou šanci 

projednat zákon na své zářijové schůzi. S koncem září totiž poslancům končí i mandát. 

Považujeme za velmi důležité, aby sněmovna zařadila novelu na své zářijové schůzi jako pevný bod 

programu tak, aby se nestalo, že prakticky hotový předpis zůstane neprojednán, a tím se řešení situ-

ace pacientů se vzácným onemocněním odsune o další roky. Jsme proto velice rádi, že předsedové 

poslaneckých klubů všech politických stran v poslanecké sněmovně se na výzvu předsedy senátu Mi-

loše Vystrčila zavázali k projednání zákona na zářijové schůzi. 

V případě, že by novela na zářijové schůzi nebyla přijata, hrozí, že bude zachován současný stav, tedy 

systém, který s léky na vzácná onemocnění nepočítá. Prakticky u všech léků na vzácná onemocnění, 

které nově přicházejí, musejí lékaři nebo pacienti sami žádat pojišťovny o výjimečnou úhradu a ne-

vědí, kdy a jestli vůbec bude ten který lék možné podávat 

Lidem, kteří se s vzácnými onemocněními potýkají, se tak k nejistotě, kterou jim přináší závažné chro-

nické onemocnění a omezené možnosti léčby, přidává nejistota, zda a kdy budou moci být léčeni no-

vými léky. K hendikepu, který přináší sama nemoc, se přidává hendikep, který je způsoben nedokona-

lostí zákona. Jsme velice blízko nápravě, tak bychom tuto šanci neměli promarnit. 

Zdroj: ozdravotnicvi.cz 
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Srpen je měsícem spinální muskulární atrofie 
 

Spinální muskulární (svalová) atrofie patří mezi vrozené nemoci, které zásadním způsobem zasahují 

do života lidí s tímto onemocněním. Ochabování a ubývání svalstva má za následek nejen potíže s 

hybností, ale i řadu dalších potíží. 

Srpen je mezinárodní měsíc SMA už od roku 1996. Při té příležitosti spouští společnost Roche spolu s 

pacientskou organizací SMÁci kampaň „Moje slabost není moje slabina“, která ukazuje, jak se žije do-

spělým lidem se SMA, a pomáhá vyvracet mýty o této nemoci.  

Ještě před dvaceti lety byla nervosvalová onemocnění pro mnoho pacientů fatální. V poslední dekádě 

se díky vývoji inovativních léků a spolupráci odborníků daří těmto lidem prodloužit život a významně 

zlepšit jeho kvalitu. „Medicína se posouvá neuvěřitelně kupředu. Tato onemocnění jsme dříve nedo-

kázali ani diagnostikovat, ani léčit. Nyní zvládneme obojí,“ sděluje MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., ve-

doucí lékařka neuromuskulárního centra při Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.  

K velkému posunu přispěl i vznik specializovaných neuromuskulárních center, která zajišťují kom-

plexní základní i specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči. „Principem léčby neuromusku-

lárního centra je multioborový přístup,“ doplňuje MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Svalová slabost může 

způsobovat dechové nebo srdeční potíže, které vyžadují péči pneumologů, respektive kardiologů. Ne-

dílnou součástí života pacientů je také fyzioterapie i péče ergoterapeuta. Díky pokrokům v léčbě a 

multidisciplinárnímu přístupu se dnes pacienti se SMA běžně dožívají dospělosti a mohou žít aktivně.  

Spinální svalová atrofie patří do skupiny vzácných dědičných chorob. Vinou chybějícího nebo ne-

funkčního genu SMN1 dochází k postupnému slábnutí a úbytku nervových buněk, které ovládají po-

hyb svalů. Důsledkem toho dochází ke svalové slabosti a úbytku svalové hmoty neboli atrofii. One-

mocnění se obecně dělí do pěti různých forem, ale průběh je u každého pacienta velmi individuální. 

SMA sice způsobuje tělesný hendikep, nemá však žádný vliv na intelektuální schopnosti. „Často bohu-

žel narážíme na nesmyslné stereotypy. Myslím, že mladší generace je k otázkám hendikepovaných 

osob citlivější, pro starší je toto téma často stále tabu. Za mě není v pořádku dívat se na člověka na 

vozíku jako na exponát z muzea nebo naopak zakrývat dětem oči, když pozorují vozíčkáře. Zažívám i 

situace, kdy lidé s dospělým na vozíku mluví jako s dítětem. To nejsou důstojné momenty,“ přiznává 

třiadvacetiletá Kamila Bocková z Třince, která má SMA II. typu. Aktivní influencerka se o své zkuše-

nosti se zvládáním nemoci dělí prostřednictvím sociálních sítí, kde sdílí svůj každodenní život a pozi-

tivním přístupem motivuje ostatní.  

SMÁci hájí zájmy pacientů a jejich rodin  

K dospělým pacientům se spinální svalovou atrofií se řadí i 48letý Lukáš Kabele s III. typem SMA. Ač-

koliv musí v každodenním životě překonávat mnohá omezení, téměř všechna spojená s fyzickou kon-

dicí, silou a pohybem, má spoustu koníčků. Bydlí v domě za Prahou a chod domácnosti dokáže i díky 

úpravám v domě sám zvládnout. „Zajímám se o IT technologie, což je i moje profese. Také mě vždy 

bavilo sledovat kosmonautiku a vědu spojenou s výzkumem vesmíru. Sleduji i výtvarné umění, na-

vštěvuji galerie a výstavy. Mám rád výlety do přírody, zejména hory v létě. Rád si zajdu s přáteli na 

dobrou kávu, oběd, večeři nebo sám něco uvařím či ugriluji,“ vypočítává své aktivity Lukáš Kabele, 

člen pacientské organizace SMÁci, z. s., která vznikla na počátku roku 2017 s cílem hájit zájmy paci-

entů se spinální muskulární atrofií a jejich rodin. V současné době organizace sdružuje více než 100 

pacientů s tímto onemocněním, spolu s jejich rodinnými příslušníky a dalšími zájemci o problematiku 
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SMA má téměř 200 členů. „Přesto, že fungujeme poměrně krátce, podařilo se nám realizovat již 

mnoho různých aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života pacientů se spinální svalovou atrofií,“ in-

formuje Barbora Stolínová z pacientské organizace SMÁci, z. s.  

I dospělí lidé se SMA mohou žít kvalitní a aktivní život  

Cílem mezinárodního měsíce SMA a kampaně „Moje slabost není moje slabina“ společnosti Roche je 

zvýšit povědomí o diagnóze a vyvracet mýty o lidech s touto nemocí. „Kampaň Moje slabost není 

moje slabina upozorňuje na dospělé pacienty se SMA. O nich se v médiích nehovoří zdaleka tolik jako 

o dětských pacientech. Chceme ukázat, že dnes mohou i dospělí lidé se SMA žít kvalitní a aktivní ži-

vot,“ uvádí Tereza Bačkorová, která má ve společnosti Roche na starosti vztahy s pacientskými orga-

nizacemi. Stránky kampaně naleznete na www.slabostnenislabina.cz.  

Zdroj: a-priori.cz 
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Lékaři budou moci mezi sebou sdílet zdravotní dokumentaci pacientů 
 

Sněmovna schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví. Žádné centrální úložiště, kde by se ukládala 

zdravotní dokumentace pacientů, se s novým zákonem neplánuje. Uložena bude jen u lékařů jako do-

sud. Budou ji ale moci mezi sebou v zabezpečené podobě sdílet. Nyní to posoudí Senát. 

Jádrem systému budou tři kmenové registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statis-

tiky. Půjde o registr poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Budou 

propojeny v neveřejný celek, do kterého budou moci vstupovat jen oprávněné osoby při zachování 

ochrany osobních údajů. Každý přístup bude zaznamenán. 

Zdravotníci budou moci systém využívat s osobním certifikátem, zaručeným elektronickým podpisem, 

časovým razítkem nebo elektronickou pečetí pro sdílení dokumentů. Užívání nástrojů zákona bude 

podle dřívějších informací pro zdravotníky dobrovolné, účastníci ale budou muset dodržovat nasta-

vená pravidla. 

Pacienti budou mít přes portál elektronického zdravotnictví přístup k tomu, jaké informace jsou o 

nich v registrech vedeny. Výpis bude možné získat také prostřednictvím kontaktních míst veřejné 

správy. Už v současné době informace o péči, která je každému pacientovi poskytnuta, respektive za-

placena, evidují zdravotní pojišťovny. 

 

Zdroj: idnes.cz 
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Nový tým má Česko připravit na pandemie 
 

Přešlapy, nestíhající hygieny a IT systémy nebo nekonzistentní nastavení pravidel. Epidemie koro-

naviru odhalila mezery ve fungování ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví chce sys-

tém reformovat. 

Ministerstvo zdravotnictví se chce do budoucna vyhnout potížím a chaosu, který provázel český po-

stup proti koronaviru. Reformu zdravotnického systému připravuje nová pracovní skupina v čele s 

epidemiologem Rastislavem Maďarem. 

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, aby-

chom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je 

oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která 

se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). 

Pracovní skupina podle něj byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, 

která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Odborná veřejnost už dříve v 

průběhu pandemie několikrát zmiňovala jako vzor například německý Institut Roberta Kocha. 

„Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v bu-

doucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Sku-

pina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí,“ uvedlo minister-

stvo. 

Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl, je větší míra centralizace řízení hygienických stanic 

a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích. 

V čele pracovní skupiny ministerstva je Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Os-

travské univerzity. Ten už uvedl, že sestavení skupiny považuje za důležitý krok. 

„Měl by vést ke vzniku komplexní moderní dobře fungující a stabilní public health instituce, o kterou 

se stát bude moci opřít nejen v krizové době případné další pandemie, s cílem ochránit lidské životy a 

zabránit ekonomickým škodám,“ uvedl. 

Mezi dalšími členy je šéfka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, zástupce WHO v České re-

publice Srdan Matič, profesorka demografie a odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Kar-

lovy Dagmar Dzúrová či epidemiolog IKEM Petr Smejkal. 

V současné době se kompetence v oblasti ochrany veřejného zdraví dělí mezi hlavního hygienika, 

který je náměstkem ministra zdravotnictví, samosprávné krajské hygienické stanice a právě Státní 

zdravotní ústav. Jeho rolí podle zákona o ochraně veřejného zdraví je příprava podkladů pro národní 

zdravotní politiku, zajištění metodické a referenční činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, vý-

zkum vztahu zdraví a životních podmínek, kontrola kvality služeb ochrany veřejného zdraví nebo 

zdravotní výchova. 

Jeho činnost se dělí na šest hlavních center, která se věnují životnímu prostředí, výživě a potravinám, 

hygieně práce, podpoře veřejného zdraví a hygieně dětí a mladistvých, toxikologii a zdravotní bezpeč-

nosti a epidemiologii a mikrobiologii, jehož součástí je několik národních referenčních laboratoří, 
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které sledují výskyt různých chorob. Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová 

respirační onemocnění řeší také epidemii koronaviru. V současné době například sekvenace vzorků k 

odhalení různých variant koronaviru. 

Zdroj: Seznam Zprávy 
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Otevírají se další očkovací centra bez registrace, postupně mají být ve 

všech krajích 
 

V dalších českých městech se otevírají očkovací centra, kde nebude nutná předchozí registrace. Vak-

cínu dostali ve středu zájemci ve zlínské PSG aréně nebo v obchodním centru Nová Karolina v Os-

travě. Pro velký zájem otevřelo už dopoledne očkovací místo v obchodním centru Olympia v Brně. 

Původně mělo začít fungovat až v poledne. Další zájemci by se od příštího týdne mohli bez registrace 

očkovat i v Olomouci nebo Hradci Králové, v obou případech se bude vakcína podávat v obchodních 

centrech. 

Zdravotníci v PSG aréně Zlín začali zájemce očkovat v osm ráno, za první půlhodinu mělo o tento způ-

sob vakcinace zájem asi dvacet lidí, dlouhé fronty se netvořily. Očkování bez registrace je lidem v re-

gionu od středy k dispozici také ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hra-

dišti ve společnosti Medical Plus. 

Zařízení v kraji, kde zájemci dostávají očkování bez předchozího objednání, využívají vakcínu Comir-

naty od firem Pfizer/BioNTech a vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Druhá z nich je 

jednodávková. Vhodnost vybrané látky před očkováním musejí lidé konzultovat s lékařem. „Je to kvůli 

možné kontraindikaci. Ne pro každého jsou vhodné všechny vakcíny, z toho důvodu je tady lékař,“ 

řekl krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. 

„Nemusím se registrovat a nemusím jít znova, takže určitě pro mě jednodávková vakcína (Janssen) je 

lepší. Rozhodl jsem se z toho důvodu, že chci vycestovat do zahraničí. A jelikož se restrikce a tyhle 

věci neustále mění, tak jsem se radši rozhodl, že se naočkuji,“ uvedl ráno jeden ze zájemců o očko-

vání.  

V Ostravě se tvořily fronty 

Ostravské centrum s kapacitou až osm set lidí denně bude otevřené každý den od 08:00 do 19:00, po-

sledního zájemce o očkování přijme v 18:30. Očkovací místo bude provozovat Fakultní nemocnice Os-

trava, zdravotníci budou podávat jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson & Johnson. 

„Přišla jsem sem, protože se nemůžu dovolat naší zdravotní sestře a skončila mi moje lékařka. Přes 

centrální systém se mi to zdá zdržování, a když mám volno, tak jdu radši sem. Určitě jsem ráda, že ta 

možnost je,“ uvedla jedna ze zájemkyň Věra Kolajová. 

Ještě před otevřením se před centrem vytvořila fronta několika desítek lidí. V centru je celkem pět 

očkovacích boxů, pracovat v něm bude třináct lidí na směně, většinou zdravotníků, řekla Iva Piskalová 

z Fakultní nemocnice Ostrava. 
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V Brně museli otevřít dřív, než plánovali  

V 10:30 dopoledne zahájilo provoz centrum v obchodním centru Olympia v Brně. „Původně jsme měli 

zahájit provoz až v poledne, ale z důvodu velkého zájmu jsme začali dřív,“ přiblížil ředitel Fakultní ne-

mocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák, podle kterého se vytvořila fronta asi dvou set lidí. Z de-

vadesáti procent mají zájem o jednodávkovou vakcínu Janssen společnosti Johnson & Johnson. Cen-

trum nabízí i dvoudávkovou vakcínu od Pfizer/BioNTech. 

„Objevili se i samoplátci, kteří chtěli platit hotově, což ale nelze, platba je možná pouze kartou. Očko-

vání je možné pro lidi nad 16 let, nikoliv pro mladší,“ doplnila mluvčí FNUSA Dana Lipovská. Brněnské 

vakcinační centrum bude otevřeno denně od 10:00 do 20:00. 

Lidé po příchodu vyplní dotazník, poslechnou si instrukce, podepíšou informovaný souhlas. „Zkontro-

lujeme jim občanský průkaz a kartičku pojištěnce, v systému zjistíme, jestli už někdo měl nějakou 

dávku očkování. Kdo jde na první dávku Pfizeru, domluví si druhý termín. Také tu máme lékaře, kteří 

se ptají na alergie. Vzadu máme očkovací boxy, po vakcinaci lidé čekají patnáct minut, jestli budou 

mít reakce,“ popsala Lipovská. 

Česko má vakcín podle Babiše dostatek 

Očkovací centrum si prohlédl i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a mi-

nistryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Babiš uvedl, že v neděli by měla být v tuzemsku apli-

kována desetimiliontá dávka. Řekl také, že Česko má nyní vakcín dostatek a vláda bude jednat o pro-

deji, část vakcín daruje jiným zemím a vrátí i vakcíny, které si půjčila například od Maďarska. 

Vláda chce zapojit do očkování i mobilní týmy. „Měly by jezdit do menších vesnic nebo k příhraničí, 

kde je podle údajů nižší proočkovanost. Očkování je nejlepší ochrana a umožní návrat do normálního 

života,“ řekl ministr Vojtěch. 

Prvním očkovacím místem v Královéhradeckém kraji, kde se začne očkovat proti covidu-19 bez objed-

nání, bude ve středu 21. července poliklinika EDUMED v Jaroměři na Náchodsku. Očkování tam bude 

probíhat od 14:00 do 18:00 hodin. 

„Věříme, že tato nová možnost přispěje k uspíšení očkování v době nastupující další vlny pandemie. 

Při šíření mutace delta může zabránit zbytečným onemocněním a úmrtím,“ uvedl vedoucí lékař očko-

vacího místa EDUMED Jaroměř Jiří Veselý. Pokud bude o očkování bez registrace zájem, společnost je 

připravena očkovat v tomto režimu i několik měsíců.  

Očkování bez registrace se chystá v Olomouci i Hradci Králové 

Další očkovací místo, kde bude možné se nechat očkovat bez registrace, by mělo v následujících 

dnech vzniknout také v Hradci Králové. Krajský koordinátor očkování a lékařský náměstek ředitele Fa-

kultní nemocnice (FN) Hradec Králové Jaroslav Malý řekl, že očkovací místo pro neobjednané otevře 

ne dříve než příští týden. Zřejmě vznikne v jednom ze dvou obchodních center v blízkosti vlakového 

nádraží.  

V Olomouci se podobné centrum otevře v obchodní galerii Šantovka v centru města, fungovat by 

mělo od poloviny příštího týdne. Očkovat se zde budou moci proti covidu-19 lidé starší šestnácti let, k 

dispozici jim bude vakcinace od firem Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Očkovací místo má fun-

govat ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. 
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„Počítá se s tím, že se centrum bude otevírat v polovině příštího týdne, prázdné prostory v prvním 

poschodí se nyní budou kompletně vybavovat jak nemocničním vybavením, tak IT technikou. Počítá 

se s provozem sedm dní v týdnu od rána do večera, od 09:00 do 19:00,“ uvedl hejtman Josef Suchá-

nek (Piráti a STAN). 

První centra bez registrace začala fungovat minulý týden na pražském Chodově a na hlavním nádraží 

v Praze. Od pondělí je v provozu očkovací místo v pražském Obchodním centru Nový Smíchov. Podle 

vlády by zařízení, kde se očkuje bez objednání, měla postupně vzniknout ve všech krajských městech 

v Česku.  

Zdroj: Česká televize 
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Budeme mít rezoluci OSN o vzácných onemocněních? 
 

Na celém světě žije asi 300 milionů lidí se vzácnými onemocněními. Problémy, kterým čelí, se v mno-

hém různí, ale v mnoha věcech jsou společné. Proto EURORDIS ve spolupráci s Rare Diseases Interna-

tional (RDI) přišel s iniciativou, která usiluje o celosvětové uznání problematiky vzácných onemocnění 

na globální úrovni. Jejím cílem je přijetí Rezoluce OSN o lidech, kteří se vzácným onemocněním žijí, a 

jejich rodinách.  

K tomu, aby byla rezoluce OSN přijata, je zapotřebí, aby většina států světa vnímala, že problematika 

vzácných onemocnění existuje a potřebuje společné řešení. Rezoluce o vzácných onemocněních by 

měla být projednávána na Valném shromáždění OSN v prosinci letošního roku. Jednání valného shro-

máždění předchází projednávání rezoluce v příslušném výboru na podzim tohoto roku. Ve výborech 

zasedají zástupci všech 193 členských států, kteří se specializují na danou oblast. Postoj, který zá-

stupci na výborech prezentují, se ovšem řídí názorem jednotlivých vlád, resp. příslušných ministerstev 

(především ministerstev zahraničí, ale v tomto spíš ministerstva zdravotnictví). O tom, zda bude rezo-

luce o vzácných onemocněních nakonec přijata, tedy rozhodnou postoje jednotlivých států, respek-

tive jejich vlád.  

K dosažení shody mezi tolika státy podnikají EURORDIS a RDI mnohé. Tento týden se uskutečnilo v 

New Yorku setkání více než 300 zástupců z 61 zemí světa, kde bylo téma vzácných onemocnění a spo-

lečné rezoluce projednáváno za přítomnosti nejvyšších představitelů některých zemí.  

Mezi jinými vystoupila také Španělská královna Letizia a uvedla: „Španělsko plně podporuje přijetí 

této rezoluce OSN. Věříme, že takový závazek podpoří schopnost a ochotu jednotlivých států přijímat 

taková opatření, která zmírní dopady vzácných onemocnění na lidi, kteří s nimi žijí. Je to naše odpo-

vědnost.”  

Iniciativu k přijetí rezoluce OSN o vzácných onemocněních podporuje také ČAVO, která o celé proble-

matice informovala stálé zastoupení ČR u OSN.  

Rezoluce OSN by měla řešit následující oblasti:  

1. Lidská práva a inkluze: Začlenění lidí se vzácnými onemocněními a jejich rodin do společnosti a re-

spektování jejich lidských práv.  

2. Odpovídající péče: Zlepšování zdravotní i sociální situace skrze odpovídající péči a podporu v rámci 

dostupných zdrojů  

3. Národní strategie: Podpora formulace národních strategií a opatření, ve kterých nikdo nebude 

opominut  

4. Uznání v rámci systému OSN: Začlenění a zviditelnění problematiky vzácných onemocnění agentur 

a programů OSN 5. Monitorování postupu a implementace: Pravidelné zprávy sekretariátu OSN UN 

monitorující implementaci a změnu postavení lidí se vzácným onemocněním  

 

Zdroj: vzacni.cz 
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Pandemie ve světě: Británie od naočkovaných nežádá karanténu. Florid-

ské nemocnice zaplnili neočkovaní 
 

Plně naočkovaní cestující z EU a USA po příjezdu do Velké Británie nemusejí od pondělí do karantény. 

Německá policie po zpřísnění opatření zvýšila četnost namátkových kontrol v pohraničí. Americká 

Florida hlásí rekordní počty hospitalizovaných s covidem-19, přičemž tamní guvernér odmítá protiepi-

demické restrikce. Australská velkoměsta prodlužují lockdowny, v Sydney budou na dodržování ka-

ranténních pravidel dohlížet i vojáci. Izrael očkuje tisíce seniorů denně třetí dávkou vakcíny. 

Pravidla, která britský kabinet oznámil minulý týden, vstoupila v platnost v pondělí ráno. Cestující se i 

nadále musí před odletem prokázat negativním PCR testem a stejný test absolvovat i druhý den po 

příjezdu do země. 

Uvolnění podmínek cestování podle britské vlády umožní shledání rodinám a blízkým z různých zemí, 

kteří byli odloučeni kvůli pandemii covidu-19. 

Uvolnění pravidel vítají i dopravci, podle některých jsou však restrikce stále příliš přísné. Šéf londýn-

ského letiště Heathrow John Holland-Kaye v rozhovoru se stanicí Sky uvedl, že by měl být rozšířený 

seznam nízce rizikových zemí a zrušeny restrikce pro cestující z Francie. 

Více kontrol v německém pohraničí 

Německá spolková policie zvýšila četnost namátkových kontrol na hranicích. Opatření souvisí s no-

vým karanténním nařízením, které od srpna požaduje při cestách do Německa negativní test na koro-

navirus, pokud pobyt v zahraničí trval déle než 24 hodin. Výjimku mají studenti a také pendleři, kteří 

do Německa dojíždějí z epidemicky bezpečných zemí, jakou je i Česká republika. Test nepotřebují 

plně očkování proti covidu-19 a také ti, kteří nemoc prodělali. 

Saské ředitelství spolkové policie v Pirně uvádí, že kontroly policisté provádějí v celém saském pohra-

ničí, tedy na pomezí s Polskem i Českem. Ostraha se týká běžných silnic, ale i dálnic a železnice. Poli-

cie rovněž zdůrazňuje, že kontroly jsou výhradně namátkové. 

Stejně spolková policie postupuje i v Bavorsku. Tato spolková země je totiž jednou z hlavních vstup-

ních bran, přes kterou se Němci vrací z dovolených na jihu Evropy. 

Floridské nemocnice zaplnili neočkovaní  

Florida v neděli evidovala 10 207 pacientů hospitalizovaných s covidem-19. Cifra překonává rok starý 

rekord. V nemocnicích na Floridě leží v přepočtu na obyvatele nejvíce pacientů s koronavirem v USA a 

špitály hlásí, že nové příchozí musejí umisťovat na lůžka na chodbách. Řada nemocnic informuje také 

o tom, že přijímají mladší pacienty než dříve. 

K prudkému nárůstu infekcí a hospitalizací – v uplynulém týdnu průměrně přibývalo dvanáct stovek 

pacientů denně – dochází na Floridě v době, kdy se tam rozšířila nakažlivější delta varianta koro-

naviru, ale obyvatelé se vracejí k předpandemickému životu. Docent epidemiologie z Jihofloridské 

univerzity Jason Salemi proto nárůst považuje za „zcela nepřekvapivý“. 

Drtivá většina lidí, kteří leží v nemocnicích, podle týden starých údajů není očkovaná. Agentura AP 

uvádí, že jde o více než 95 procent hospitalizovaných. 
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Vedení Floridy vzdoruje dalším protiepidemickým opatřením. Republikánský guvernér Ron DeSantis 

spolu s místními zákonodárci omezil pravomoci úředníků, kteří by taková pravidla chtěli prosazovat. 

Guvernér také zakázal školám, aby podmiňovaly návrat dětí do lavic nošením roušek. 

Přední americký epidemiolog Anthony Fauci v neděli předeslal, že Spojené státy nepřistoupí kvůli co-

vidu-19 k dalšímu lockdownu, jelikož vakcínu už dostalo dostatečné množství Američanů. Podle Fau-

ciho dosavadní míra očkování nezabrání dalším prudkým nárůstům případů, ale situace by už neměla 

být tak kritická jako v zimě. 

Vojáci vypomáhají v Sydney 

Naproti tomu australská velkoměsta lockdowny prodlužují. Stalo se tak například v Brisbane a okolí, 

kde měla uzávěra trvat do úterního večera, tamní úřady ji ale prodloužily do neděle. Lidé mohou jít 

ven pouze na nákup nezbytného zboží, do práce, k lékaři či venku cvičit. Ve státě Queensland jde o 

dosud nejpřísnější restrikce. 

V nejlidnatějším australském městě Sydney lockdown platí již šestým týdnem. Současné propuknutí 

epidemie ve městě odstartovala nákaza řidiče limuzíny, který vozil posádky zahraničních letů. Od té 

doby se v metropoli nakazilo zhruba 3600 lidí. 

Na dodržování karantény v Sydney má vedle policistů dohlížet na tři sta neozbrojených vojáků aus-

tralské armády. Děje se tak poté, co řada lidí povinnou karanténu porušila. Sydneyské úřady zároveň 

vyzvaly obyvatele, aby pomohly zabránit dalšímu šíření infekce tím, že zůstanou doma. 

Opakované lockdowny v poslední době zavedlo hned několik australských měst poté, co se v nich ob-

jevila delta varianta koronaviru. Australský premiér Scott Morrison avizoval, že po proočkování sedm-

desáti procent populace starší šestnácti let bude pravděpodobnost dalších lockdownů nižší. Morrison 

doufá, že kontinent této hranice dosáhne do konce roku, dosud ale vakcínu dostala jen pětina obyva-

tel. 

Izraelští senioři dostávají třetí dávku vakcíny  

Zcela odlišná je v tomto ohledu situace v Izraeli, kterému se podařilo rychle proočkovat šedesát pro-

cent populace. Nyní země přeočkovává obyvatele starší šedesáti let. O třetí dávku vakcíny se denně 

hlasí tisíce seniorů, reportuje blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. Očkování již nemají na sta-

rosti velká centra, ale nemocnice a pojišťovny, které zvou své klienty. 

Izraelský premiér Naftali Bennett očkování třetí dávkou přivítal, prvotní čísla ale podle Borka ukazují, 

že tempo přeočkování by mohlo být násobně rychlejší. Bennett chce do konce srpna třetí dávkou na-

očkovat celou seniorskou populaci. „Izrael, alespoň v představách politiků, předpokládá, že tempo v 

příštích dnech ještě výrazně naroste,“ popisuje Borek. 

Souvisle s tím Izrael očkuje mládež. Kampaň, která vyzývá k očkování mladistvé ve věku dvanáct až 

devatenáct let, se rozběhla koncem června v souvislosti s nárůstem případů kmene delta. V důsledku 

vakcinace mladistvých celková proočkovanost izraelské populace během července vzrostla ze zhruba 

šedesáti procent na dvaašedesát, doplňuje korespondent ČT. 

Zdroj: Česká televize 


