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Zápis z jednání KS COVID II ze dne 29. 4. 2021
Účast (bez titulů): Vašáková, Šonka, Adámková, Chlíbek, Kynčl, Dlouhý, Marešová, Roháčová,
Plíšek, Rögnerová, Kasal, Michálek, Storová, Knorová, Marounek, Vymazal, omluven Koblížek
Na úvod jednání pracovní skupiny se představila nová vedoucí Klinické skupiny prof. Vašáková
a představili se též jednotliví členové Klinické skupiny. Klinická skupina se bude intenzivně
zaměřovat na komunikaci svých závěrů směrem k Ministerstvu zdravotnictví i odborné
veřejnosti s ambicí, aby její názor měl ještě výraznější dopad na rozhodování Ministerstva
zdravotnictví, než tomu bylo v minulosti. Zároveň budou závěry Klinické skupiny dostupné
širšímu okruhu adresátů – všem zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví a v dohodnutém
rozsahu i širší odborné veřejnosti prostřednictvím intranetu i webových stránek
koronavirus.mzcr.cz. Je nutné komunikovat nejen samotné závěry, ale i okruhy řešené
problematiky. Na zvážení je rozšíření působnosti Klinické skupiny nejen na nemoc covid-19.
Zadáním pro činnosti Klinické skupiny na období příštích několika jednání je především analýza
problémů, které je nutné řešit v době útlumu epidemie a před nástupem další vlny
onemocnění, která vysoce pravděpodobně nastane v období podzimních měsíců.

1) Diagnostické vs. preventivní testování jednotlivými typy testů
a. Plošné testování je vhodné pouze pro situaci komunitního šíření nemoci
b. Plošné testování doporučuje klinické skupina zrušit při incidenci 100/100tis.
v antigenních testovacích centrech (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a ve
firmách a školách při incidenci 75/100tis.
c. Uvolněné kapacity by měly být plně věnovány vyšetřování z epidemiologické nebo
klinické/diagnostické indikace.
d. PCR testy by měly být dále hrazeny ze zdravotního pojištění pouze v diagnostických
či epidemiologických indikacích
2) Monoklonální protilátky
a. Klinická skupina konstatuje, že je nutné výrazně posílit podávání monoklonálních
protilátek všem pacientům, kteří splňují poslední verzi indikací, dojde k tím ke snížení
počtu nutných hospitalizací pro covid i k počtu úmrtí na covid
b. Je nutné ze strany MZ zvýšit informovanost pacientů i praktických lékařů o správném
postupu objednání pacienta k infuzi monoklonálních protilátek v infuzním centru

c. Je vhodné, aby informace o možnosti podat monoklonální protilátky v případě
indikovaného pacienta byla součástí SMS zasílané pacientovi s informací o jeho
pozitivitě (domluvíme se s vedoucí Laboratorní skupiny dr. Mackovou)
d. Je vhodné zrušit indikace přes ISIN, indikaci ponechat na rozhodnutí indikujícího
lékaře a lékaře infuzního centra
e. Je nutné připravit seznam infuzních center s kontakty pro účely objednání pacienta
pro praktické lékaře, zajistí v součinnosti s NDLP Vymazal. Vašáková mu pošle
podklady z distribučních lékáren
3) Doporučení pro léčbu nemoci covid-19 – poziční dokument
a. Je žádoucí vytvořit poziční dokument MZČR k dg a léčbě covid a postcovid,
v nemocnici i ambulanci
b. Poziční dokument bude vycházet z klinického doporučeného postupu Společnosti
pro infekční lékařství ČLS JEP (https://www.infekce.cz/Covid2019/DPcovid19_SIL_0421.pdf)- zpracuje a předloží prim. Dlouhý na příštím zasedání KS
c. Na doporučené postupy a poziční dokumenty ostatních společností bude uveden
odkaz na jejich webové stránky
4) Příprava na vysoce pravděpodobnou podzimní vlnu nákaz nemocí covid-19
a. Diskutována otázka očkování proti chřipce
b. Klinická skupina doporučuje standardní očkování proti chřipce a významně
doporučuje doprovodnou kampaň MZ k propagaci očkování proti chřipce
c. Také je nutno plně podpořit vakcinační kampaň proti covid v situaci, kdy vakcíny je
dostatek a otevírají se další velká vakcinační centra

Další jednání Klinické skupiny proběhne dne 13. 5. od 14.00.
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