Klinická skupina COVID MZ
Zápis z jednání KS COVID
15. listopadu 2021, 13:30
Datum vydání:

25.11.2021

Přítomni (bez titulů):
Prezenčně:

Koziar Vašáková, Svrčinová, Adámková, Storová, Stříž, Plíšek, Dlouhý, Rrahmaniová,
Šteflová, Marounek, Rögnerová

Omluveni:

Kynčl, Vymazal, Roháčová, Macková, Marešová, Chlíbek

Online:
Knorová, Sajdlová, Šonka, Baťhová, Michálek, Lengerová, Ježo, Čierna Peterová,
Bezdíčková, Hejdová, hojný
1.

Objednávky monokl. protilátek
K jednání byl přizván Mgr. Hojný z FN Motol, informoval KS o aktuálních zásobách
monoklonálních protilátek.
Zásoby v lékárnách k 15.11.2021: 11.797 Regn-Cov2 je v nemocničních lékárnách, vydrží cca
2,8 týdne, FN Motol a FN Brno dojdou zásoby během jednoho týdne.
Závěr KS: panu ministrovi bude předložen podklad pro rozhodnutí o vyjádření zájmu o
dodávky monoklonálních protilátek a antivirotik v následujícím znění:
•

FTN objedná Bamlanivimab+Etesivimab (Eli Lilly) do celkového počtu 12.400 dávek
(čili ještě 8.500), od ní si budou moci objednat FN Motol a FN Brno. Zde zásoby dojdou
během jednoho týdne.

•

Vyjádřit zájem až o 15.000 dávek přípravku Regkirona – LL regdanvimab (Celltrion)

•

Vyjádřit zájem až o 15.000 dávek přípravku Regn-Cov2 (Roche)

•

Vyjádřit zájem o antivirotikum Molnupiravir (MSD) + Pfzer, nutno vyřešit jakým
způsobem bude hrazeno. (pozn. Doc Dlouhého: Molnupiravir v tomto množství bude
spotřebován i v případě pouze nemocniční úhrady.)

2. Možnosti ambulantní úhrady Molnupiraviru
Dříve než dojde k objednávce tohoto antivirotika, je třeba řešit způsob jeho úhrady. SÚKL
navrhuje svolat v co nejkratší době konzultaci se zástupci pojišťoven a MZ.
3. Nízkomolekulární hepariny
MZ poskytne zdravotním pojišťovnám stanovisko, ve kterém odsouhlasí stanovisko odborné
společnosti (získaný hyperkoagulační syndrom). ZP to požaduje pro případné budoucí audity.

4. Dotaz dr. Šonky – Výsledek PCR má být znám do 48 hodin, na to je navázána úhrada. V tuto
chvíli však dochází k zadržování výsledků PCR testů ze strany některých laboratoří. Není to
však pravděpodobně dané celkovou kapacitou, která je dostatečná, ale tím, že některé
laboratoře jen odebírají víc, než jsou schopny zpracovat. Kontrolují to nějak ZP?
V tuto chvíli ZP žádné kontroly neuplatňují, neboť ZP zatím nemají přístup do ISIN, ale MZ
nyní pracuje na tom, aby jim byl tento přístup brzy umožněn. Je však možné to řešit adresně.
Upozornit tyto laboratoře, že o tomto problému víme, a že po 48 hodinách mohou ztratit
nárok na proplacení. Je třeba je v tomto směru upozornit.
5. Aplikační místa MP
V tuto chvíli je podání MP možné v aplikačních centrech, která jsou definována v opatření
MZ, a která byla rozšířena o nemocnice s akutní péčí (interna a chirurgie). Sem jsou posíláni
pacienti praktickým lékařem.
Dále je podání PM je v tuto chvíli možné u lůžkových poskytovatelů jako jsou např.
psychiatrické nemocnice, lázně, odborné ústavy, LDN atd., které mohou MP aplikovat
pacientům, kteří jsou zde umístěni z jiných než covidových důvodů. Nemusí tak pacienta
převážet do aplikačního centra, zamezí pohybu se tak infikovaných.
V tomto duchu bude upraveno dnes nebo zítra organizační opatření VZP.
V sociálních zařízeních aplikovat MP nelze. Klient zde musí být odvezen na aplikační místo.
6. Podněty (doc. Plíšek)
•

Podání MP kontaktům v sociální péči (DD) při výskytu covid + pacienta – preventivní
podání.
Bezpředmětné: pro podání MP je prioritně indikován především imunokompromitovaný
pacient s nedokončenou vakcinací.

•

Testování sociálních pracovníků v terénu (homecare) a testování zaměstnanců, kteří ve
zdravotnických zařízeních přicházejí do styku s nemocnými (např. úklid)
Ano, měli by se testovat, to by se ale muselo rozšířit opatření a pak bychom to museli
hradit. Úklidová firma by si to měla zajistit sama. Je třeba, aby se testovali, ale
nemůžeme to nařídit. Jde tu o dobrovolníky, studenty atd, těchto lidí je opravdu hodně.

7. Sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv k očkování vektorovými vakcínami proti covid19:
Klinická skupina byla seznámena se stanoviskem SÚKL, ve kterém SÚKL vyjadřuje svoje
znepokojení nad vzrůstajícím počtem očkování osob mladších 60 let vakcínou Janssen,
přestože je stále v platnosti společné stanovisko ČVS ČLS JEP a SÚKL ze dne 20. 5. 2021,
zveřejněné rovněž na webu https://koronavirus.mzcr.cz, ve kterém se nedoporučuje
podávat vektorové vakcíny Janssen a Vaxzevria osobám do 60 let věku. SÚKL doporučil znovu
zvážit změnu očkovací strategie dle doporučení zmíněných institucí.
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8. Podnět PM: přestat uznávat jednu dávku Jansena? Očekává vyjádření KS
Řed. Baťhová představila přehled zemí, kde se Janssen přeočkovává dřív, zvláště upozornila
na země, kde se přeočkovává po 1-2 měsíci od původní dávky. Všechny státy přeočkovávají
jednou dávkou MRNA vakcíny.
Nejedná se o podmínky mezinárodního Covidpasu, který podmiňuje vstup do země, pro
národní použití si každá jednotlivá země může stanovit libovolné podmínky.
Závěr KS: SÚKL prověří dostupné informace a bude informovat o výsledku. KS bere na vědomí
a akceptuje vyjádření vakcinologické společnosti, že na základě klinických dat je vhodné
přeočkování vakcíny Janssen.
9. Různé
•

Co se týče výuky na VŠ, měly by se dodržovat zásady OTN plus u vysoce rizikových pacientů
pouze očkování.

•

Problémy s úhradou Baricitinibu a Tocilizumabu. VZP nehradí, že prý je součástí paušálu.
Některé menší pojišťovny hradí. Je třeba sjednotit postup. Bude se tím zabývat CAU, doc.
Dlouhý dodá mezioborové stanovisko.

•

Podněty praktických lékařů (na příští jednání KS)

Další termín jednání: 22.11. 2021 15:00-16:30
Datum zápisu: 15.11.2021
Zapsal: Mgr. Lenka Blažková
Schválila: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
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