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1. Molnupiravir (pracovní text SIL k molnupiraviru, výhody oproti favipiraviru?)
Klinická skupina byla seznámena se souhrnem informací o přípravku molnupiravir, který
připravila společnost infekčního lékařství ČLS JEP.
SÚKL, který se zabývá posuzováním účinnosti a bezpečnosti léků před jeho klinickým užitím
v rámci ČR, a který spolupracuje s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, do této chvíle
neobdržel od společnosti MSD žádná data.
Závěr: Na základě předložených studií je evidentní, že molnupiravir má prokázánu léčebnou
efektivitu proti covid 19 a bude-li doložena i jeho bezpečnost, tak Česká republika bude mít
zájem zajistit jej pro léčbu pacientů s covid-19. MZ cestou mezinárodního odboru vyjádří
předběžný zájem v rámci jednání firmy s EU, týkajících se zajištění tohoto léčivého přípravku.
Až obdrží MZ od SÚKL výše uvedené informace, bude hledat cesty úhrady a distribuce.
2. Informace o aplikovaných monoklonálních protilátkách - efekt prevence (ÚZIS)
KS řešila problémy s podáváním monoklonálních protilátek. V některých krajích nejsou
monoklonální protilátky dostupné včas, někde pac. odmítáni, ač splňují kritéria k podání,
infuzní místa nejsou schopna zajistit podání pro větší počet pacientů. Objevuje se neochota
některých nemocnic podávat protilátky v režimu 24/7, na aplikace si vyčleňují pouze některé
dny nebo si stanovují další podmínky, a odkazují se např. na nedostatek personálu. KS toto
považuje za nepřípustné. Monoklonální protilátky by měly být podány s co nejmenší
prodlevou, neboť pak jejich podání ztrácí na účinnosti. Není možné, aby aplikovali mp jen 2x
týdně. Pokud má nemocnice urgentní příjem I. nebo II. typu, musí fungovat 24/7. Nutno
zajistit. Nutno řešit na příštím jednání CŘT.
3. Návrh přenastavení pravidel sledování parametrů epidemie covid v ČR (viz níže popsané
dokumenty k samostudiu)
KS byla seznámena s dokumentem Surveillance covid-19 - metodický návod Přechod z
emergency surveillance covid-19 k rutinnímu sledování respiračních patogenů Překlad

vybraných částí dokumentu ECDC: „COVID-19 surveillance guidance. Transition from
COVID19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens, October
2021“. Citace: European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 surveillance
guidance. October 2021. ECDC: Stockholm; 2021.
(http://szu.cz/tema/prevence/surveillance-covid-19-metodicky-navod-prechod-zemergency resp. přímo:
http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/ECDC/2021_11_18_Surveillance_covid_
metodicky_pokyn_ECDC.pdf)
Tyto pokyny vybízejí země k přechodu od emergency surveillance k udržitelnějším,
objektivně zaměřeným surveillance systémům. Na covid je třeba nahlížet jako na jakoukoli
jinou infekci, důležité, aby v ISIN byla pozitivita, pozitivita plus symptomy, odlišit nemoc od
infekce.
Závěr: KS respektuje stanovisko ECDC a souhlasí s transformací vnímání covidu, narážíme
však na problémy při zapisování do ISIN, je potřeba rozlišovat pozitivitu bez a se symptomy,
je třeba odlišit nemoc od infekce, což ne vždy dostupné, zejména pokud pacient nenavštíví
lékaře, který by do ISIS symptomy zadal. Budeme se na to soustředit. I odběrová místa mají
povinnost zapisovat příznaky do ISIN, ale nedělají to.
4. Podněty PL
Konfirmace AG testů PCR – dle doporučení by každá AG pozitivita měla být konfirmována
PCR. Problém je, že v některých krajích je PCR je špatně dostupné. Pacient s příznaky infekce
by se neměl muset dopravovat za účelem PCR testu daleko. Pokud není reálné zajistit běžně,
mělo by být možné od konfirmace upustit.
Závěr: Stále platí, že k potvrzení nemoci je nutný konfirmační PCR test. Je však nutné zajistit,
aby pacienti suspektní na covid byli testováni PCR v nejlepším případě ihned u PL a aby byly
zajištěny pravidelné svozy vzorků, tak jako u svozů jiných biologických materiálů k vyšetření
Jednání bylo přerušeno navazujícím jednáním s ministrem školství o plánovaných opatřeních
ve školách.
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