TISKOVÁ ZPRÁVA – Očkovací centrum NsP

Dne 31. 03. 2022 bylo očkovací centrum v České Lípě oficiálně uzavřeno. Stalo se tak v důsledku
rapidního a skokovitého poklesu zájmu o očkování proti covid-19 v posledních týdnech jeho provozu.
Očkovací centrum bylo pod vedením českolipské nemocnice v provozu přesně 447 dní –
od 5. 1. 2021 do 28. 03. 2022. Během této doby se zde podařilo aplikovat 92.796 dávek vakcíny.
Očkovali jsme zde všechny věkové i profesní skupiny, zájemce s registrací i bez ní.
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Byť za plynulým chodem OČC stály bezpochyby stovky osob – od vedení nemocnice, přes provozní
personál, sanitářky, administrátory až po zdravotnický personál včetně farmaceutů – s trochou
nadsázky lze říci, že za vším bylo v každé fázi projektu možné spatřit dvě ženy. Jsou jimi Marie
Kašparová – vedoucí sestra OČC a Ing. Alena Brodská – koordinátorka očkování. Těm jsme dali také
prostor se k chodu očkovacího centra vyjádřit.
Ing. Alena Brodská, manažer kvality a vedoucí krizové připravenosti v NsP
„Vznik očkovacího centra se nedal přirovnat ničemu, co jsem do té doby poznala. Jednalo se o tak
specifický a mimořádný projekt, který nejen že neměl v naší společnosti obdoby, ale zároveň nesnesl
ani nejmenšího odkladu. Rychlost, s jakou jsme museli začít očkovat. Reakce na vyhlášky a neustálé
organizační, místní a personální změny, s nimiž jsme se museli bez prodlení vyrovnat. Práce s novými
rezervačními systémy. Objem odborného personálu ze všech koutů Českolipska, který byl do práce
zapojen. Netečnost veřejnosti při apelu na sledování aktualit a odkazů, jejichž monitoringem by
předešli mnoha nedorozuměním a nejasnostem. To jsou jen střípky toho, s čím se muselo očkovací
centrum během svého provozu vyrovnávat.
Ale přestože to bylo náročné, nikdy bych tuto zkušenost za nic nevyměnila. Měla jsem tak totiž možnost
být svědkem mnoha skvělých věcí, jako byla například mezigenerační pomoc a spolupráce,
odpovědnost lidí za zdraví ostatních a schopnost týmu lidí vytvořit prostory s mnoha účelovým
využitím do budoucna z ničeho.

Naše společnost se nikdy nemůže připravit na všechno. Ale pokud jde o bezprostřední zahájení
vakcinace během pandemie, dovolím si říct, že na tu už jsme nyní připraveni.“
Marie Kašparová, vedoucí sestra očkovacího centra a vrchní sestra Interny v NsP
„Očkovací centrum bylo, je a pravděpodobně navždy zůstane jednou z největších výzev, které jsem
ve svém životě zažila. A rozhodně bych neměnila. Byť občas to bylo opravdu náročné – museli jsme
se vyrovnat s několika přesuny, desinformacemi o škodlivosti očkování, někdy bohužel i nevhodným
chováním čekatelů, výpadky systémů, přesně stanovenými počty dávek na jednotky přihlášených
zájemců na konkrétní den, zejména zprvopočátku s prací se seznamy náhradníků v případě
nedostavení se zaregistrovaných osob apod. To všechno navíc do pozdních večerních hodin.
Přestože se na chodu centra podílelo mnoho zaměstnanců NsP, bez pomoci externistů ve všech
oborech, všech věkových kategorií od studentů středních škol po osoby v důchodovém věku, bychom
nikdy nebyli schopni fungování centra zajistit.
Vedení OČC mi dalo hodně primárně z hlediska týmové spolupráce. Přestože jako vrchní sestra
Interny mám zkušeností s vedením týmu hodně, tohle bylo úplně jiné. Nejen činnost samotná, ale
i práce s opravdu rozličnou sortou osob všech kvalifikací, věku, chování apod. Bylo úžasné vidět, jak
se ve chvíli, kdy naši zemi zmítá pandemie, dokáží tito lidé spojit, a bez ohledu na své rozdíly pracovat
jako tým.“
Na místě působili takřka po celou doby provozu očkovacího centra také strážníci Městské policie
Česká Lípa, později doplnění členy Hasičských záchranných sborů z České Lípy i okolních obcí,
do jejichž kompetence spadala především koordinace příchozích a dohled nad dodržováním pořádku.

Fotografie z rozloučení s očkovacím centrem:
Proslov Ing. Pavla Marka, Ing. Aleny Brodské a Ing. Jitky Volfové k zaměstnancům očkovacího centra.
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