Tisková zpráva
Zdravotníci Nemocnice Sedlčany naočkovali již 17 000 dávek vakcíny
proti COVID-19
Sedlčany, 5.5.2021 – Nemocnice Sedlčany, která provozuje Velkokapacitní očkovací
centrum v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech naočkovala již 17 000 osob
alespoň jednou dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Oběma dávkami je v současné
době naočkováno zhruba 6 000 osob. Očkování již absolvovali pacienti s chronickým
onemocněním, dále věkové skupiny 60+, pedagogové a pracovníci v sociálních
službách. Od 5.5. 2021 se otevřela registrace i pro věkovou skupinu 50+. Velkokapacitní
centrum navíc disponuje unikátními profesionálními čističkami vzduchu, které v celém
centru vymění vzduch několikrát do hodiny.
Provozní doba očkovacího centra je nyní od 8.00 do 16.30 hodin od pondělí do soboty. Od
června bude očkování probíhat i v neděli. Kapacita očkovacího centra, která je 500–600 osob
denně, ale nebyla zatím zcela využita. „Vytíženost očkovacího centra souvisí především
s aktuálním počtem státem dodávaných vakcín. „Situace se ale zlepšuje, v prvním květnovém
týdnu jsme na úrovni kapacity 550 očkování za den“ říká MUDr. Sergej Jurčenko, vedoucí
Velkokapacitního očkovacího centra v Sedlčanech a lékařský ředitel Nemocnice Sedlčany,
kterou
provozuje
skupina
VAMED
MEDITERRA.
Doposud byly v Sedlčanech naočkováni pacienti s chronickým onemocněním, dále věkové
skupiny 60+, pedagogové a pracovníci v sociálních službách, v 80 % případů bylo očkování
provedeno vakcínou Pfizer. Od 5.5. 2021 se otevřela registrace pro věkovou skupinu 50+.
Velkokapacitní očkovací místo v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech vyniká tím, že
disponuje profesionálními čističkami vzduchu, které zajišťují permanentní filtraci vzduchu
v celém prostoru. „Všem zájemcům o očkování je při návštěvě centra zajištěn maximální
komfort. Centrum navíc disponuje čističkami vzduchu, který je čištěn několikrát do hodiny.
Tímto se snažíme co nejvíce minimalizovat riziko nakažení COVID-19 a zajistit pacientům co
nejpříjemnější a nejbezpečnější pobyt v centru,“ říká MUDr. Sergej Jurčenko, vedoucí
Velkokapacitního očkovacího centra v Sedlčanech a lékařský ředitel Nemocnice Sedlčany.
Při návštěvě centra je o zájemce o očkování postaráno od vstupu do centra až po jejich
odchod. Celou dobu jsou pod permanentním zdravotnickým dohledem a k dispozici jim je
vyškolený personál, který pacienty naviguje a zajišťuje tak co nejhladší a nejrychlejší průchod
centrem.
Registrace
probíhá
přes
rezervační
systém
Ministerstva
zdravotnictví
(https://registrace.mzcr.cz/). Pro detailní informace k očkování volejte informační linku ke
koronaviru 1221 nebo informační linku Středočeského kraje 800 710 710.
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O skupině VAMED MEDITERRA
Skupina VAMED MEDITERRA je členem nadnárodního holdingu VAMED, který je vedoucím
globálním poskytovatelem celé řady služeb pro nemocnice a další zdravotnická a lázeňská
zařízení ve světě. Od výstavby nemocnic až po celkové provozní řízení takových zařízení.
Historie holdingu VAMED sahá až do roku 1982 a v současnosti působí ve více než 95 zemích
světa.
VAMED MEDITERRA provozuje v České republice celkem devět zdravotnických zařízení
a také střední zdravotnickou školu na Mělnicku. Za dobu působení skupiny získaly její
jednotlivé nemocnice a kliniky řadu prestižních ocenění a certifikací, ať už za finanční stabilitu
či za pozitivní hodnocení pacientů.
Skupina VAMED MEDITERRA jako soukromý poskytovatel kvalitní zdravotní lůžkové,
ambulantní a rehabilitační péče provozuje ve Středočeském kraji celkem tři očkovací místa,
při Nemocnici Sedlčany, Nemocnici Mělník a Nemocnici Neratovice.

