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Zápis z jednání KS COVID ze dne 14.06.2021
Účast (bez titulů): Vašáková, Rögnerová, Knorová (online), Roháčová, Plíšek, Dlouhý, Stříž
(online), Čierná-Peterová, Kasal (online), Adámková (online), Chlíbek, Kynčl, Marešová, Ježo
(online), Šonka, Svrčinová, Lengerová (online)
Hosté: Baťhová, Šnajdárek
Omluveni: Marounek, Storová, Šmehlík, Michálek, Vymazal, Macková
1.

Očkování dětí (D. Kasal)

a) Organizace očkování dětí obecně
Plk. Šnajdárek představil navrhovaný postup:
Fáze 1 očkování dětí na OČM červenec–srpen:
K očkování dětí 12-15 let by s ohledem na množství dotazů navrhoval přehodnotit
stanovisko a pustit je v červenci (druhý týden) na definovaná OČM v krajích pro očkování
dětí 12+. V CFA přidáme volbu očkování 12-15 let, kterou tito zaškrtnou. Po zadání čpoj
se spočítá věk a zobrazí se jen tato určená místa s dostupným pediatrem. OČM budou mít
samostatný kalendář a z rezervací budou vědět kdy jim tam přijdou, buď si udělají
organizační opatření a jednu přepážku s pediatrem vysloveně na děti, nebo děti projdou
normálně a pediatr bude na OČM pouze přítomen a zasahovat v případě nutnosti.
Přítomnost pediatra však považuje za nutnou.
Fáze 2 očkování dětí jen u pediatrů od září:
Po vysoutěžení distributora očkovací látky Pfizer.
MUDr. Kasal považuje za nejlepší variantu očkovat pouze v ordinacích dětských
praktických lékařů. Obává se, že v očkovacích centrech nebudou schopni ověřit, zda u
dítěte zrovna neprobíhá jiné očkování a nemůže tak dojít ke kontraindikacím, Upozorňuje
na z toho plynoucí nebezpečí a také otázku právní odpovědnosti, pokud se objeví
problémy.
Prof. Chlíbek upozornil, že s tímto postupem souhlasily MUDr. Hülleová i Šebková,
probíhající očkování pak lze zjistit jednoduše dotazem na anamnézu. Je přesvědčen, že
rodiče jsou informovaní a pohlídají si to.

MUDr. Knorová navíc uvedla, že kód očkování dětí je mezioborový a ze strany pojišťoven
(odbornosti) tedy není problém, který zdravotnický pracovník vakcinaci provede.
Nám. Vašáková dodává, že vakcinace novorozenců je zcela v rukou pneumologů a není
ani zde problém.
Plk. Šnajdárek uzavřel diskusi s tím, že fyzickou přítomnost pediatra považuje také za
nutnou, a proto také navrhli, že se děti budou očkovat v určité dny a hodiny, kdy tak bude
moci být přítomnost pediatra zajištěna.
Závěr: Podmínkou očkování dětí v očkovacím centru v nemocnici je existence dětského
oddělení, v očkovacím centru je podmínkou přítomnost pediatra.
10 pro
1 proti,
b) Očkování chronicky nemocných dětí
Prof. Chlíbek upozornil, že pokud zítra skončí kódy pro očkování chronicky nemocných,
budou muset tyto děti čekat dalších 14 dnů.
Plk. Šnajdárek upřesnil, že současné kódy, které končí 15.6.2021 platí pouze pro dospělé.
Navíc se již téměř nevyužívají. Generování nových kódů pro děti je zdlouhavé a
neefektivní. Rychlejší je implementovat registraci dětí k očkování.
Nám. Vašáková podotkla, že chronicky nemocné děti jsou stejně většinou v péči velkých
nemocnic, které mají svá očkovací centra, a jsou proto již oočkované. Důležité je co
nejrychleji pustit děti do systému, poté přednostní kódy nebudou nutné. Předpokládáme
tedy spuštění registrace dětí k očkování do týdne.
2.

Diskuse roušky/respirátory (viz zápis z minulého jednání)
KS se na minulém jednání dne 3.6. shodla, že v uzavřených prostorách bude zachováno
opatření nošení respirátorů. S ohledem na zvyšující se venkovní teploty a také stále se
lepšící epidemiologickou situaci však opakovaně vyvstává diskuse, že by roušky mohly
být alternativou. Na druhou stranu mezi členy KS panuje obava z šířících se mutací a také
poukazují na neukázněnost občanů, kteří mají pocit, že covid už neexistuje. KS se shodla,
že důležité je udržet ochranu úst a nosu v uzavřených prostorách během celého léta,
abychom se vyvarovali situace, která nastala loni na podzim. Lidé by měli být při každé
příležitosti (v hromadné dopravě, obchodních domech) nenásilnou formou upozorňováni,
aby ochranu nezapomínali používat.
Pro hlasování: V současné epidemiologické situaci je možné ve vnitřních prostorách
nahradit respirátory rouškami / KS je pro zachování použití respirátorů ve vnitřních
prostorách
Pro respirátor: 7
Pro roušku: 5
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Zdrželi se: 2
Závěr: KS je pro zachování použití respirátorů všude ve vnitřních prostorách, kde není
možné udržet odstup větší než 2 m.
Diskutovala se také možnost, zda by nošení respirátorů/roušek nemohlo být spojeno
s incidencí, popř. s proočkovaností. Obecně byla shoda v to, že je potřeba především
edukace veřejnosti ohledně preventivních opatření, a především motivace lidí k očkování
vč. vyvracení mýtů, které kolují společností.
KS připraví tzv. „desatero bezpečnosti“ pro mediální výstupy.
Doc. Dlouhý upozornil, že by nyní očkování mělo být zacíleno na fabriky. Dr. Šonka řekl,
že v tuto chvíli to již není uchopitelné, neboť polovina lidí ve firmách už je naočkovaných.
Mgr. Baťhová oznámila, že firem, které by o to stály, se zatím nahlásilo minimum.
3.

Kritéria k uznávání vakcín
KS se shoduje na tom, že v ČR se v tuto chvíli uznávají pouze vakcíny povolené EMA a
FDA. Je však nutné najít cestu, jak lidem, kteří se očkovali těmito vakcínami mimo ČR,
toto očkování uznat.
Závěr: Jedná se spíše o právní problém, který KS neumí vyřešit. Je potřeba to prodiskutovat
s náměstkem pro legislativu.
KB: národní certifikát generuje evropský ISIN.

4.

Data o N.Ú. covidových vakcín v ČR
Bude diskutováno na příštím jednání za účasti paní ředitelky Storové.

5.

Stanovisko ECDC (J. Marounek, M. Vašáková)
Na základě předběžného stanoviska ECDC, které zaslal dr. Marounek je potřeba zaujmout
stanovisko, které vysvětlí, proč jsou mezi jednotlivými zeměmi diskrepance v počtu dávek
dvoudávkové vakcíny po prodělání covid.
Závěr: Stanovisko KS zůstává stejné. KS za dokončenou vakcinaci považuje i po prodělání
covidu pouze 2 dávky u dvoudávkového schématu. Respektuje závěry EMA.

6.

(M. Vašáková): Žádosti České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS)
respektive ambulantních pneumologů o možnost indikovat vyšetření protilátek proti
covid.
Nám. Vašáková seznámila přítomné
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a)

s nesouhlasný stanoviskem Výboru ČPFS s tím, že plicní specialisté stále nemohou ve
svých ambulancích pro pacienty s klinickou suspekcí na subakutní covid či post-covid
indikovat odběr protilátek (respektive tento typ laboratorního vyšetření není hrazen
zdravotním pojištěním);

b) s žádostí ČPFS o zařazení do seznamu očkovacích míst také ambulancí pneumologů, neboť
ambulantní pneumologové pečují o velké množství pacientů s chronickým onemocněním
plic a vyšším rizikem těžkého průběhu covid a tito pacienti by měli být přednostně
očkováni.
Ambulantní pneumologové mají bohaté zkušenosti s očkováním, protože v jejich
ambulancích probíhají vakcinace proti tuberkulóze, chřipce a proti pneumokokovi.
Přispělo by to k zrychlení procesu vakcinace v České republice u pacientů s chronickými
nemocemi.
Dle MUDr. Knorové již nelze zařadit ambulantní pneumology do očkovací strategie, neboť
je vypsáno a už běží výběrové řízení. Tato výběrová řízení jsou však psaná na počet míst,
pokud tedy budou volná místa, počítá se s tím, že se pneumologové mohou přihlásit.
Doporučuje sejít se nad touto problematikou v užším kruhu se zástupci zdravotních
pojišťoven.
Závěr: Klinická skupina se shodla, že pokud zůstane volná kapacita po ukončení
výběrového řízení na dodavatele, pak bude možnost očkování u pneumologů zvážena.
7.

Dopis ministra školství k testování žáků začátkem příštího školního roku
Předmětem diskuse byl především dotaz MŠMT, proč se MZ nakonec rozhodlo doporučit
antigenní testování na počátku školního roku, a proč nárazově 1.9.2021 s ohledem na
možnost, že to způsobí řadu organizačních problémů.
Za účasti nám. Svrčinové KS rozhodla, že i nadále bude doporučovat screeningové
testování AG testy, neboť pouze 3 kraje by byly schopné zajistit laboratorní kapacitu pro
PCR, a to i v případě poolování. Hromadné testování první školní den je nutný s ohledem
na fakt, že studenti, a především školáci budou patřit mezi nejméně proočkovanou skupinu
obyvatel ČR, která se navíc po prázdninách vrací hromadně. Jedině tak bude zajištěn
bezpečný návrat dětí do škol

8.

Možnost spolupráce se skupinou JUDr. Nielsena
Nám. Vašáková informovala o nabídce spolupráce se skupinou JUDr. Nielsena. KS necítí
potřebu nyní pro vstoupení do pravidelné spolupráce s touto skupinou.

9.

Formulace TZ – Vyjádření k protilátkám anti SARS COV2 ve vztahu k očkováním a
k protiepidemickým opatřením
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KS opět upozorňuje na to, že jedinou indikací k vyšetření protilátek proti covid je darování
rekonvalescentní plazmy a diferenciálně diagnostická indikace (tedy pacient se známkami
covid, většinou RDG plicní nález, ale bez potvrzené pozitivity viru SARS COV2).
V souladu s WHO, FDA a ECDC nedoporučuje KS vyšetřovat protilátky ani jako kontrolu
očkování ani jako průkaz dostatečné ochrany proti covid. Není k tomu dostatek odborných
důkazů. Přítomnosti protilátek není rozhodně kontraindikací pro očkování proti covid a
tudíž protilátky by neměly být vyšetřovány ani před očkováním ani pro kontrolu po
očkování.
10. Kombinace covid vakcín, ochranná doba vakcinace proti covid, jaké vakcíny budeme
v ČR potřebovat
Kombinace vakcín: S ohledem na klesající popularitu vektorových vakcín je třeba
zaujmout stanovisko k množícím se požadavkům na přeočkování jinou vakcínou. V tuto
chvíli to neodpovídá požadavkům SPC. Je možné, že EMA časem změní doporučení, které
bude připouštět rozhodnutí národních autorit. V tuto chvíli se však budeme držet
doporučení EMA vakcíny nekombinovat.
Prof. Chlíbek upozornil, že jsou případy, kdy lidé na 2. dávku vektorové vakcíny prostě
nechtějí přijít. Považuje za rozumné zachovat v tomto případě jistou eventualitu.
Závěr: KS nedoporučuje kombinaci vakcín, v případě dobré snášenlivosti doporučuje
přeočkování vektorovou vakcínou, výjimku tvoří pouze případy závažných komplikací či
nežádoucích účinků vzniklých při očkování 1. dávkou vektorové vakcíny. KS vyčká
rozhodnutí EMA. (Hlasování 11 pro, 2 proti)
Jaké budeme potřebovat vakcíny? Nezavírat dveře ničemu.
Nevíme, jaké nové možnosti přinesou další měsíce, takže bychom měli být otevřeni všem
možnostem schváleným naším regulátorem (v souladu s platnými právními normami).
Hlasování:
Objednávat pouze MRNA vakcíny (3 pro),
Objednávat MRNA a menší množství ostatních (do 500 tis. dávek) (4 pro)
2 se zdrželi
Další jednání: 24.6. v 14:00
Datum zápisu: 14.06.2021
Datum finální revize: 17.06.2021
Distribuce: KS COVID, MZ
Zapsala: Lenka Blažková
Schválila: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
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