
Ošetření ukrajinských dětí

Dětské pacienty, kteří utíkají se svými rodiči před válkou, rádi v naší ordinaci ošetříme
bezplatně. Můžete se na nás s čímkoliv obrátit. Cítíme s Vámi !

Očkování dětí + stažení certifikátu o prodělané nákaze COVID-19 +
dobrovolné testování

Očkování dětí ve věku od 5ti let je spuštěno, více na:
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/. V Liberci očkování bude probíhat
od začátku ledna 2022 v Očkovacím centru v budově Krajského úřadu. Pro děti od 12ti
let očkování již probíhá od září 2021. Pro děti jsou vyhrazeny konkrétní dny, kdy je zde
přítomen pediatr. Je potřeba se předem registrovat. S sebou prosím vezměte očkovací
průkaz!

Očkování u dětí plně podporuji, sama jsem naočkovaná třemi dávkami a mé děti mají též již tři
dávky očkování za sebou.

PROSÍM, OČKUJTE SEBE I SVÉ DĚTI, MYSLETE I NA OSTATNÍ, ať můžeme vybudovat
společnou imunitu !!

Potvrzení o prodělané nákaze COVID-19 ne starší než 180 dní od posledního
provedeného  pozitivního PCR nebo antigenního testu u příznakových pacientů na
přítomnost viru SARS-CoV-2, lze stáhnout na webové stránce: https://ocko.uzis.cz

Pokud Vám nejde certifikát pro dítě stáhnout, nejspíše je to tím, že chybí v centrálním registru u dítěte
zapsané Vaše mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa - zavolejte na infolinku 1221, kde Vám tyto
informace doplní a po té si sami úspěšně můžete certifikát vytisknout :). V případě potíží, zavolejte do
ordinace a zkusíme vyřešit probĺém spolu.

Dobrovolné testování osob na detekci SARS-CoV-2 hrazené pojišťovnou: děti do
18ti let a očkovaní mají možnost požádat o bezplatné provedení antigenního testu 4x
měsíčně a RT-PCR testu 5x měsíčně.

Žádanku lékař nevystavuje - sami si rezervujete na odběrových místech jako "testování zdarma či
veřejné testování".

Pokud i přesto rodiče požadují potvrzení o prodělání onemocnění od registrujícího
lékaře, vystavíme takové potvrzení jen na základě písemného výsledku z laboratoře,
který mám v dokumentaci či na základě pozitivního výsledku zapsaného v centrálním
registru ÚZIS. V takovémto případě budu za toto potvrzení vybírat 50Kč, jelikož je to
spojeno s větší administrativní zátěží a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,
lhůta na vystavení je minimálně týden.

děkuji za pochopení



Očkování proti meningokokům mezi 14. - 15.rokem

Od 1.1.2022 je nově schválena plná úhrada očkování proti meningokokům skupiny B
(Trumenba, Bexsero) a meningokokům skupiny A, C, W, Y (Nimenrix) při započatém
očkování ve věkové skupině 14. - 15.let.

K zastupujícím lékařům prosím noste s sebou kartičku pojišťovny a
očkovací průkaz! Je nutné objednání!

Posudky o zdravotním stavu dítěte na letní tábory prosím noste včas,
zastupující lékař není oprávněn posudek vystavovat!

Děkujeme za pochopení

Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí - více informací

http://www.o-ockovani.cz/

