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Šumperští zdravotníci aplikovali už 20 tisíc dávek vakcíny 

proti covidu, nemocnice očkuje bez dlouhého čekání! 

S rostoucím tempem očkování v České republice roste i počet lidí, které zdravotníci denně naočkují 

v Nemocnici Šumperk. Jejím očkovacím centrem nyní projde týdně až 3 500 lidí. Od začátku 

letošního roku až do dnešního dne aplikovali zdravotníci Nemocnice Šumperk už 20 tisíc dávek 

vakcíny proti nemoci COVID-19.  

Na termín očkování přitom obyvatelé šumperského regionu nečekají dlouho. Důvodem jsou 

pravidelné dodávky vakcín, ale i doporučení odborníků posunout termín druhé dávky očkování proti 

covidu-19 u vakcín Pfizer a Moderna až na 42 dní. Potvrzuje to i zkušenost Michala Dolečka, který 

k očkování do nemocnice zaregistroval už čtyři své blízké. „Musím říct, že je skvělé, jakým způsobem 

to má nemocnice zorganizované. Minulý týden v pátek jsem zaregistroval svého tchána a už v úterý 

jsem ho vezl do očkovacího centra. Podobnou zkušenost mám i s tchýní a prarodiči. Celá rodina jsme 

maximálně spokojení. Nejen s organizací ale i průběhem. Jde vidět, že v šumperské nemocnici pracují 

opravdoví profesionálové,“ dodává mladý muž s tím, že pevně doufá, že se bude moci v nemocnici 

brzy očkovat i zbylá část rodiny. „Také se chci očkovat. Pevně doufám, že to bude brzy. A samozřejmě 

v  šumperské nemocnici,“ dodává Michal Doleček.  

Nemocnice se na větší počty očkovaných s předstihem organizačně a logisticky připravila. „Naše 

očkovací centrum jsme personálně posílili a prodloužili jsme také provozní dobu. Aktuálně očkujeme 

na dva týmy denně od 7.00 hodin rána až do 18.00 hodiny večerní. A do terénu zároveň vyráží náš 

mobilní tým, který očkuje druhou dávkou vakcíny klienty sociálních zařízení a domovů seniorů. Opět 

jezdíme po celém šumperském i jesenickém regionu,“ přibližuje náměstkyně nelékařské zdravotnické 

péče Nemocnice Šumperk Monika Žaitliková.  

Od začátku roku do konce dubna aplikovali zdravotníci Nemocnice Šumperk 20 tisíc dávek vakcín 

proti covidu-19. Přestože se svou kapacitou šumperské očkovací centrum vyrovná i některým 

velkokapacitním očkovacím centrům velkých měst, svou práci zvládají zaměstnanci na jedničku. 

Důkazem jsou hlavně pochvaly a poděkování, které nemocnici zasílají spokojení pacienti, kteří už si 

očkováním prošli. „Vážení, rádi bychom uvedli, že jsme byli s mojí manželkou v Nemocnici Šumperk v 

době od února do dubna 2021 oba dvakrát očkováni vakcínou na covid-19 a ve všech případech jsme 

byli s organizací i s přístupem zaměstnanců vašeho očkovacího centra velmi spokojeni. Vše probíhalo 

bez zpoždění, bez nervozity, ve výborné návaznosti s potřebnými radami zdravotníků. Příjemně také 

působilo prostředí v nově opraveném pavilonu. Chceme proto poděkovat za pečlivou práci tomu, kdo 

celé očkovací centrum takto zorganizoval a vedl i veškerému personálu, který tak dobře spolupracuje 



jak mezi sebou, tak s námi občany. Prosíme o předání našeho názoru všem, kterých se to týká. 

Zdravíme a děkujeme. Jaroslav a Danuše M.,“ zní v jednom z poděkování, které přistálo v emailové 

korespondenci nemocnice.  

K očkování do šumperské nemocnice se mohou lidé stále registrovat výhradně přes Centrální 

registrační systém. V případě, že si s registrací nebudou umět poradit, mohou se obrátit na personál 

nemocniční lékárny, případně na personál partnerská MAPO lékárny na Fialově ulici. Očkovací 

centrum se nachází v areálu Nemocnice Šumperk v nově zrekonstruovaném pavilonu bývalé 

chirurgie. Pokud lidé nemohou na očkování z jakéhokoliv důvodu dorazit, je důležité, aby se 

v centrálním systému přeregistrovali.  

Na očkování není třeba chodit s velkým časovým předstihem. „Naopak, snažte se přijít v přesný čas, 

který máte potvrzený. Z důvodu prevence zachování bezpečných rozestupů a plynulosti očkování je 

důležité, aby nedocházelo ke kumulaci lidí. K samotnému očkování si s sebou vezměte doklad 

totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. V očkovacím centru vyplníte dotazník nebo si ho můžete 

přinést již vyplněný,“ dodává Monika Žaitliková. Pokud očkování probíhá ve dvou termínech, ke 

druhému termínu bude rezervace z odběrového místa automaticky zaslána formou SMS zprávy. 
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