ZÁZNAM
mimořádného jednání poradního sboru ministra zdravotnictví České republiky
RADA POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
dne 17. března 2020, v 14:30 hodin
Koronavirus

Přítomni:
▪ za poskytovatele zdravotní péče:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Eduard Bláha
MUDr. Ilona Hülleová
Bc. Ludmila Kondelíková
RNDr. Jaroslav Loucký
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Petr Šonka – zástupce Mgr. Jakub Uher
Ing. Daniel Horák
MUDr. Václav Volejník, CSc.
Mgr. Michal Hojný
Mgr. Monika Marková
MUDr. Zorjan Jojko
Ing. Václav Moravec
PhDr., Robert Huneš
Ing. Vladimír Drvota
MUDr. Eduard Sohlich, MBA
MUDr. Martin Hollý, MBA
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
MUDr. Marek Slabý, MBA
Ing. Václav Moravec
Ing. JUDr. Miloslav Ludvík, MBA
Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA
▪ za Ministerstvo zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
prof. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D.
Ing. Helena Rögnerová
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
JUDr. Radek Policar

Ing. Tomáš Pala
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
• Omluveni:
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBI
Mgr. Marek Hampel
Ing. Jan Mlčák, MBA
• Zástupci pojišťoven:
Ing. David Šmehlík, MHA
MUDr. Renata Knorová, MBA
Na mimořádném jednání se Rada poskytovatelů jednohlasně usnesla na těchto opatřeních:
1. Ochranné pomůcky – je velice urgentní:
- Zajištění ochranných pomůcek všem segmentům poskytovatelů a sdělení jasných pravidel
jejich distribuce.
- Seznámení všech segmentů poskytovatelů s aktuálním stavem zásob ochranných pomůcek a
jejich dodávkami do jednotlivých krajů.
- Určení kontaktní osoby v každém kraji, která bude kontaktována ve spojitosti s distribucí
ochranných pomůcek.
2. Kompenzace ztrát:
- Vzhledem k očekávanému ekonomickému postižení všech segmentů připraví plátci a zástupci
segmentů kalkulace dopadů pandemie COVID-19 a navrhnou kompenzaci ztrát. VZP již
návrhy předložila, poskytovatelé je vítají.
- Prohlášení SZP: jednotlivé svazové pojišťovny sdělí vstřícné kroky směrem k poskytovatelům
pro částečnou kompenzaci vzniklých ztrát.
3. Karanténa zdravotníků:
- Důrazně doporučujeme zkrácení doby karantény u zdravotníků, neboť současné nastavení by
vzhledem k chybějícímu personálu mohlo vést k paralýze systému zdravotnictví v České
republice.
- Dále, v případě, kde je to možné, žádáme o povolení práce zdravotníka v karanténě na
pracovišti, ale za předpokladu, že nebude v přímém kontaktu s pacienty.
4. Testování COVID-19:
- Doporučujeme urychleně schválit a zavést jednodušší testování (nový způsob testu) na
COVID- 19.
- Podporujeme návrh Akademie věd ČR.
- Žádáme o neprovádění testů na COVID-19 neindikovaně – zejména u asymptomatických osob
v době nedostatečné kapacity laboratoří.
- Hlavní hygienička dodá jednotnou metodiku k indikaci testování všem segmentům.
- Navrhujeme omezit domácí odběry pouze na nutné případy (staří občané bez automobilu),
vytvořit více stacionárních odběrových míst.
5. Infolinka 1212:
- Pozitivně hodnotíme vznik linky 1212, apelujeme na zlepšení jejího servisu a obsahu.
- Žádáme o maximální medializaci této linky směrem k občanům a prosíme o připomínání, aby
nebyla zneužívána (pouze k informativnímu účelu ohledně COVID-19) čísla 112 a 155.

6. Ustanovení kontaktu na MZČR:
- Tuto skutečnost Rada poskytovatelů vítá.
- Rada se shodla, že komunikace bude probíhat převážně emailem, osobní setkání jen
v nezbytných případech, tato forma jednání je ale nutná.
7. Komunikace politiků směrem k veřejnosti:
Velice oceňujeme maximální úsilí vlády a zejména ministra zdravotnictví o zvládnutí epidemie
COVID-19. Žádáme ale, aby v případě veřejných vystoupení politiků byla jejich prohlášení
formulována velice opatrně, bez slibování toho, co reálně nemůže být splněno.

