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Účast (bez titulů): Vašáková, Svrčinová, Michálek, Šteflová, Kasal, Marešová, Dlouhý,
Adámková, Macková, Lengerová, Roháčová, Čierna Peterová, Plíšek, Stříž
online: Chlíbek, Rögnerová,
Omluveni: Kynčl, Storová, Šonka
1) Vakcinace v ambulancích PL a PLDD – možnost redistribuce Pfizeru, vakcinace celých
rodin u PLDD
•

•

•
•

Existují informace, že PL nedoporučují vakcinaci z důvodu vysokých protilátek. Klinická
skupina konstatuje, že není vhodné nedoporučovat vakcinaci z důvodu vyšších
protilátek, není v současné době odborný důkaz, že by byl vyšší výskyt bouřlivé reakce
po očkování vázán na hladiny protilátek proti covid
Je možnost rozšíření seznamu ordinací, které očkují, o PLDD, ambulantní pneumology
→ od 9. 8. je možné zavážet další místa (celkem je ve smlouvě 7 tisíc míst), jde o
všechny vakcíny kromě Comirnaty. Je nutné v těchto dnech dát seznam ordinací
k zapojení (úkol pro pneumology a infektology, případně ostatní specialisty)→ bude
nutné vyvěsit seznam ordinací, které očkují.
VZP + CŘT připravují instrukce pro očkující ordinace a vyvěsí je na web
Pro zapojené ordinace je nutné požádat o přístup do ISIN modulu vakcinace
o Seznam lze zavést hromadně přes ÚZIS
Závěr KS: Je nutné motivovat k vakcinaci proti covid ambulance praktických lékařů,
žádoucí je i zapojení dalších očkujících ambulantních specialistů. Je zásadní podávat
klientům správné a odborně podložené informace a od očkování je neodrazovat. Za
pneumology dodá seznam ambulantních specialistů, kteří očkují Čierna Peterová, za
infektology Dlouhý.
V. Adámková – problematice protilátek bude nutné se věnovat, informace se mění
podle aktuálních zjištění probíhajících výzkumů.

2) Je nutná úprava našeho DP léčby Covid s ohledem na (ne) doporučení nových léků?
•

Společnost infekčního lékařství připravila nový dokument – aktualizaci doporučených
postupů. Bude vytištěn nákladem 30 tis. výtisků a široce distribuován. Aktuální verze

•

bude hotová do cca 1 týdne. SIL poskytne MZ a to jej překlopí do dokumentu
zveřejněného na webu Ministerstva zdravotnictví.
Je vhodné jednat se zdravotními pojišťovnami o přístupu k novým léčivým přípravkům
Závěr: Bude inovován DP pro léčbu covid na stránkách MZ na základě dokumentu
společnosti infekčního lékařství

3) Nová antivirotika
•

•
•

Molnupiravir a další molekuly s antivirovým účinkem, které jsou odzkoušeny či
probíhají klinickým zkoušením – zatím vypadá, že budou spíše pro časná stádia covid a
ambulantní léčbu
Pro těžký průběh nemoci covid je zásadní imunomodulační léčba – zejména baricitinib
Bude zahájeno po inovaci DP covid pro léčbu jednání s plátci o úhradách
Závěr: KS požádá SÚKL o předání seznamu molekul t.č. probíhajících schválením EMA
pro léčbu onemocnění covid-19

4) Predikce na podzim – opatření
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Nelze přesně predikovat. Je možné očekávat zvýšený počet případů i hospitalizací. Je
nutné být připraveni na zvýšený počet hospitalizací. Pravděpodobně bude však méně
těžkých průběhů.
Klíčové je co nejrychleji přesvědčit osoby z rizikových skupin o nutnosti vakcinace.
Nemocnice mají postupy, jak rychle aktivovat kapacity pro hospitalizace covid+
pacientů.
Klíčové jsou kapacity trasování/testování. Technické zázemí je připraveno, kapacity
laboratorních přístrojů jsou. V současné době je mírný útlum kvůli snížené poptávce
a zvýšenému množství dovolených. Připravují se objednávky na zajištění trasování dle
predikce incidence.
Je nutné provést optimalizaci sítě odběrových míst a laboratoří.
Je nutné zajistit, aby pozitivní lidé se dostali včas k péči – indikace monoklonálních
protilátek a včasná léčba. Je potřeba apelovat na praktické lékaře, aby sledovali
pozitivně testované pacienty a včas je referovali k další potřebné léčbě, rizikovým
skupinám je nutné podat monoklonální protilátky.
Pro případnou podzimní vlnu je nutné u všech pozitivních zajistit kontakt, případně
vyšetření v rámci primární péče. Pozitivní by měli kontaktovat svého lékaře a ten určí
další postup – tedy zda časná léčba ambulantními antivirotiky či podání
monoklonálních protilátek proti covid
Paní náměstkyně Koziar Vašáková požádá o účast na webináři praktických lékařů. Bude
realizováno pí řed. Šteflovou
Bude zhotoveno doporučení pro předpokládanou podzimní vlnu, které bude rozesláno
cestou odborných společností

Kontakt: kscovid@mzcr.cz
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Je nutné zrušit (stáhnout z webu) neaktuální materiály ke covid
https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/ (kontaktovat Mgr. Šplíchala).
5) Jak jsou proočkováni pacienti s HIV?
• Prim. Roháčová a prim. Dlouhý – všichni HIV pozitivní, kteří měli zájem, jsou kompletně
proočkovaní. (dle vyjádření HIV center). Byli aktivně oslovováni. Odhad proočkovanosti
je cca 70-80 %. Většinou nemívají nežádoucí účinky vakcinace. Pokud mají adekvátní
léčbu HIV, pak nemívají ani těžké průběhy covid.
6) Ev. omezení provádění sekvenace na delta variantu v laboratořích vzhledem k tomu, že
převažuje?
Dle vyjádření Dr. Mackové to v současné době není vhodné. Systém musí být nastaven
a připraven pilotním provozem do konce prázdnin. Jde o přípravu na případné větší nasazení
v září. Laboratorní sledování je nadále nutné. Navíc se mohou objevit i další varianty viru,
musíme o nich vědět – tedy diskriminační PCR a následná sekvenace dle algoritmu musí být
dodržena. Není ale nutné čekat na výsledek o jaký typ viru se jedná, sjednotí se opatření pro
různé varianty viru. O regionálních opatřeních rozhoduje příslušná hygienická stanice a jejich
epidemiologové. (pozn. M. Marešové: Postup při ukončování izolace a karantény u různých
variant musí být jasně stanoven a právně podložen (požadavek ukončení izolace a karantény
negativním PCR testem)
Co se týče mimořádných opatření, je možné uvažovat o přeformulování mimořádných
opatření dle nejnovějších poznatků o klinickém chování nových mutací.
V případě zjištění pozitivity u PL antigenním testem je možné odeslat přímo k podání
monoklonálních protilátek i bez PCR konfirmace. Jde o klinické rozhodnutí. PCR k dovyšetření
může být provedeno následně v nemocnici, není nutné čekat na výsledek PCR testu, který
může trvat 2 a více dní.

Další termín jednání: 12.8.2021 ve 14:00
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