NAŠE NEMOCNICE
MĚSÍČNÍK ZPRÁV A UDÁLOSTÍ ZE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

Očkovaní senioři v budově Slezské
univerzity v Opavě projevili spokojenost
očkování proběhlo hladce, bez kom- Vrbna pod Pradědem. Protože použíočkov
plikací.
vá chodítko a schody by představovaplikac
„Ze stran důchodců jsme dopo- ly problém, využily k příchodu boční
„Z
nezaznamenali žádné problémy bezbariérový vchod. Při povinné půlsud ne
ani stížnosti. Senioři jsou samo- hodince čekání po očkování se poděan
zřejmě místy nervózní z očko- lila o zážitky: „Jsme moc spokojené,
vání, ale děláme vše pro to, aby sestřičky byly velmi hodné a usměse cítili co nejlépe. Máme při- vavé. Výtahem jsme vyjely až k očkopravenou příjemnou čekárnu, vacímu místu, kde se nás hned jedna
kde je k dispozici voda i dal- sestřička ujala. Navíc zdejší studentší občerstvení a časopisy. K za- ské prostředí je pro mě moc příjempůjčení máme také pojízdnou né a zajímavé.“
sedačku, kterou se pohodlně
Slova seniorky potvrzuje také její
dostanou očkovaní s dopro- dcera Nataša Staščíková: „Všechno bylo
vodem až k autu bezbariéro- dobře připravené, dezinfekce dostupná
vým bočním vstupem. Hlavní na několika místech, dostatek personávchod
lu, neměly jsme žádný
je urproblém. Musím říct, že
čen pro
obdivuji všechny zdraKoordinátorka očkovacího centra, ty, ktevotníky, kteří se ještě po
zdravotní sestra Lumíra Galvasová.
ří běžně
tak dlouhé době neustálého stresu dokážou na
tím týdnu se věková hranice očkova- zvládají pár scholidi a pacienty usmívat.“
ných z řad veřejnosti sníží na 70 let dů. Vakcínu jsme
párkrát aplikovali
Slezská nemocnice
plus.
věnovala výběru vhodMéně mobilním seniorům slou- dokonce bez nutného očkovacího místa
ží boční vchod, který je také viditelně nosti vystoupit z
spoustu energie a času
označen cedulemi. U hlavního vcho- auta. Jednalo se
a po pečlivém zvážení
du je rovněž umístěna navigace vedou- o seniory nad 90
všech pro a proti vybrací k bezbariérovému bočnímu vstupu. let, kdy lékař dola budovu Slezské uniVýtahem se zde senioři pohodlně do- šel za seniorem,“
verzity.
stanou přímo k očkovacímu centru bez říká koordinátorka očkovacího
„Ve spolupráci s uninutnosti překonat jediný schod.
verzitou děláme vše pro
Seniorka z Opavy, paní Olga Kaspro- centra, zdravotto, aby očkovací místo
wiczová (87 let), působící mnohem ní sestra Lumíbylo maximálně vyhomladším dojmem, přišla na očková- ra Galvasová.
vující jak pro příchozí
ní již druhou vakcínou v doprovodu
Seniorka
své snachy. Obě dovezl syn seniorky až Anna
Novot- Anna Novotná přijela s zájemce o očkování, tak
před hlavní vchod očkovacího místa. ná (89 let) přije- dcerou až z Vrbna pod Pra- pro zdravotníky, a myslím, že se nám to daří.
Paní Olga zvládá schody bez potíží a i la s dcerou až z dědem.
Již čtvrtý týOPAVA den je v provozu očkovací místo zřízené
Slezskou nemocnicí v Opavě
v budově Slezské univerzity
na Bezručově náměstí.
V této chvíli probíhá
očkování seniorů
nad 80 let a v
příš-

Očkovací centrum na Slezské univerzitě a jeho bezbariérový přístup.
Před univerzitou je parkoviště vyhrazené pouze pro klienty očkovacího
centra a bezbariérový vstup je snadno dostupný a komfortní. Rád bych
vyzdvihl skutečnost, že zaměstnanci,
kteří zajišťují očkování, zvládají svou
náročnou práci velmi dobře a zaslouží obdiv a uznání,“ komentuje fungování očkovacího centra ředitel Slezské

nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA.
V očkovacím centru na univerzitě
bylo naočkováno již přes 1 000 seniorů a navzdory některým připomínkám, že senioři jsou nuceni zdolávat
schody o berlích (k využití je zde ale
i dobře označený bezbariérový vstup),
zde nebyl dosud zaznamenám žádný
větší problém.

Nemocnice zahájila očkování
Očkovací místo
DŮLEŽITÉ INFORMACE novou vakcínou Astra Zeneca

Od 1. února je v provozu externí očkovací místo v prostorách Fakulty
veřejných politik Slezské univerzity, Bezručovo náměstí 885/14,
746 01 Opava.
Původní očkovací místo v budově kožního oddělení Slezské nemocnice již není funkční!

OPAVA

Provozní doba
očkovacího místa:
Pondělí, Středa
10.00 - 18.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 08.00 - 16.00
Provozní doba očkovacího
centra je závislá také na počtu
dodaných vakcín.

Očkováni budou
jen ti klienti, kteří budou
mít potvrzenou
časovou rezervaci
rezervačním systémem
RESERVATIC.
Poznámka: Rezervace pouze přes centrální
rezervační systém UZIS není rezervací k očkování v očkovacím centru.

K parkování je možné využít na nezbytně nutnou dobu vyhrazené parkoviště před budovou univerzity, případně městské parkoviště na náměstí
Svobody (bývalé autobusové nádraží
„U Jelena“).
Mobilní pacienti použijí hlavní vstup
do budovy.
Pro imobilní pacienty je možné parkování přímo před vstupem do budovy očkovacího centra (boční bezbariérový vstup je označen cedulemi), případně
parkování na ulici Mírová, kde je rovněž označen bezbariérový vstup. Do očkovacího centra pak můžete vyjet výtahem.

19. února je ve Slezské neOPAVA Od
mocnici k dispozici pro očkování tolik očekávaná anglická vakcína firmy
Astra Zeneca. Zdravotníci jsou rádi, že i tuto
vakcínu již mohou nabídnout k očkování indikovaným skupinám obyvatel Opavska. Podobně jako u zatím dostupných vakcín firmy
Pfizer/BionTec a Moderna se i v případě vakcíny od Astry Zeneca jedná o moderní genovou vakcínu.
Na rozdíl od tradičních vakcín, které byly
zpravidla zaměřeny pouze na tvorbu protilátek, u těchto nových genových vakcín je úkolem vyvolat jak buněčnou, tak protilátkovou
imunitní odpověď, a proto se jejich účinnost

udává jako vysoká. Zatímco u prvních dvou
dostupných
vakcín
zprostředkovává vnesení nukleové kyseliny do buňky nanolipid,
v případě vakcíny firmy Astra Zeneca je to
adenovirus. V podstatě je tedy mechanismus
všech tří jmenovaných
vakcín shodný, liší se
jen podobou nosiče.
Vakcína od firmy
Astra Zeneca je ve Spojeném království masivně užívána již od
4. ledna 2021 a zkušenosti ukazují, že je mimořádně
bezpečná.
V žádném případě nemůže žádná z těchto
vakcín zasáhnout do genetické informace lidského organismu, která je uložena v DNA v jádře, mRNA informace po splnění své role záhy
trvale zaniká.
„Všechny tři uvedené vakcíny jsou velmi
účinné a jak seniorům, tak všem ostatním
je mohu jako infektolog maximálně doporučit. Sám bych se nechal očkovat kteroukoliv
z nich. Informace, že po dokončeném očkování dochází k velmi výraznému poklesu závažného průběhu infekce či dokonce úmrtí ve všech věkových kategoriích, hovoří za
vše,“ přibližuje novou vakcínu primář infekčního oddělení Slezské nemocnice MUDr. Petr
Kümpel.

