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Záznam z jednání:
1. Protilátky proti covid – jejich uznávání- informace o výsledku jednání kulatého stolu
vedeného panem premiérem
Prof. Koziar Vašáková: Zpráva z jednání o protilátkách – jednání bylo věcné, odborné. Bylo
diskutováno, zda je dost důkazů, abychom mohli protilátky brát jako jasný průkaz imunity proti
covid, nelze proto srovnávat s očkováním nebo potvrzeným proděláním v přesně stanovený
okamžik. Protilátky v rukou indikujícího lékaře (z důvodu nastavení případné léčby nebo
diferenciální diagnostiky) jsou v pořádku, nicméně není důvod k vyšetřování z důvodu žádosti
pacienta bez léčebného nebo diagnostického účelu. K tématu protilátek a stanovení imunity
proti covid se jistě vrátíme, zatím by měla být motivace k vakcinaci prioritou
Laboratořím nelze zakázat interpretovat výsledek, nicméně budou edukovány, že nelze na
základě stanovení protilátek hodnotit imunitu pacienta.
2. Vakcinace proti covid: 3. dávka vakcinace/booster dávka
Návrh stanoviska vakcinologické společnosti k 3. dávkám nebo booster dávkám – prof. Chlíbek
předal návrh stanoviska České vakcinologické společnosti.
Pro 3. nebo booster dávky jsou doporučovány mRNA vakcíny, přičemž lze říci, že jsou
vzájemně zaměnitelné (Comirnaty x Spikevax).
Prof. Stříž: Pro osoby, které prodělaly onemocnění a byly řádně očkovány, pravděpodobně
nebude nutné aplikovat 3. dávku. O tom ale budeme ještě dále jednat
Pro účely materiálu na venek je nutné stanovit:
-

Od kdy bude opatření platit

-

Co je booster a co 3. dávka
Pro koho a proč je určena, jak, kdy a kde bude podána apod.
Bude 3. dávka nebo booster dávka povinná/dobrovolná

Mgr. Rrahmaniová – bylo by dobré vydat opatření podle 8/6 zákona o léčivech, včetně popsání
všech detailů v opatření. Nebo lze napsat opatření obecně s velkou možností ošetřujícího lékaře
rozhodovat, komu bude léčivý přípravek podán. Lékaři se potom budou řídit odbornými
doporučeními.
Od 1. 10. lze umožnit 3. dávku vakcinace dle stanoviska České vakcinologické společnosti.
Doporučuje se podávat jedincům nad 18 let mezi 8.-12. měsícem po ukončení vakcinace.
Pořadí urgence je tím tak již stanoveno a je to tak nastaveno i v ostatních státech, které
plánují 3. dávky nebo je zahájily
Ad stanovisko vakcinologické společnosti – vhodné přidat k chronicky nemocným ty s
onemocněním ledvin; je možné uvést, že je možné v jeden termín očkovat současně s vakcínou
proti chřipce. Další dávka ne dříve než 8. měsíc u boosteru, třetí dávka u imunosuprimovaných
optimálně 4-8 týdnů po druhé
Je nutné upozornit ÚZIS na nutnost nastavení 3./booster dávek v ISIN.
Testování AG testem a PCR testem v ambulancích
Monoklonální protilátky je možné doporučit k aplikaci i po pozitivním ag testu, není nutné
čekat na konfirmaci PCR testem. Riziko podání falešně pozitivně testovanému je výrazně nižší
než riziko prodlení při čekání na pozitivní konfirmační PCR test.
Nízkomolekulární heparin při léčbě covid ambulantně – úhrada
Je stanovena úhrada pouze pro prevenci pouze při rizikových faktorech, mezi které není zařazen
covid. Možnost úhrady na recept v ambulantní péči v indikaci prevence TEN u covid
v současné době není.
prim. Dlouhý – je možné vyložit, že covid je získaný rizikový faktor TEN – pokud to pojišťovny
vydají jako svůj výklad a budou uznávat, je to takto možné.
Budeme kontaktovat společnost pro hemostázu kvůli výkladu indikačního omezení a dále pak
budeme jednat s plátci
Infuzní centra
Je nutné pracovat s nemocnicemi, že musí obnovit a zajistit funkce infuzních center. Státní
nemocnice budou upozorněny cestou ředitelů. Je nutné informovat i asociaci krajů, aby byla
infuzní místa zajištěna i ve všech krajích. Na webových stránkách ministerstva je aktualizovaný
seznam aplikačních míst.
Remdesivir
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Otázka, zda je nutné zajistit dodávky remdesiviru. Jde o jediný lék, který má schválenou a
v SPC uvedenou indikaci pro covid. Remdesivir bude v běžné distribuci. Předpokládáme, že
bude aplikován, nelze však predikovat, kolik bude nutné. Objednávají jednotliví poskytovatelé
dle vlastní predikované spotřeby.
Objednávání očkovacích látek pneumology
Není nutné být na seznamu, který předala zatím jako úvodní prim. Čierna Peterová. Pokud bude
ordinace pneumologa mít nasmlouváno očkování a bude mít přístup do ISIN, může Avenier
přímo zavézt.

Další termín jednání: 2.9.2021 ve 14:00 hod.

Datum zápisu: 19. 8. 2021
Zapsal: Ing. Jan Michálek
Schválila: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
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