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Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 21.března 2020 žádáte, abych „neprodleně zrušil „Mimořádné opatření“
č. j. MZDR 12591/2020-1/OES“ a dále uvádíte, že „s navrhovaným opatřením zásadně
nesouhlasíte a jste přesvědčeni, že zdravotníky lze testovat plošně a karanténu řešit
jiným způsobem“. Dovolte mi k obsahu vašeho společného dopisu uvést následující
vyjádření.
Bohužel z dopisu není patrné, jakým konkrétním jiným způsobem navrhujete řešit situaci
zdravotnických pracovníků, kteří mají negativní PCR test na přítomnost nového
koronaviru, ale při poskytování zdravotní péče hrozí reálné riziko, že se setkali s osobou,
u které bylo následně diagnostikováno onemocnění COVID-19. V době poskytování
zdravotní péče zdravotníky však nebyly použity náležité ochranné pomůcky, neboť
onemocnění COVID-19 nebylo, na základě vstupních vyšetření, zvažováno v rámci
diferenciální diagnostiky. Jedná se zejména o situace, kdy se pacient dostavil
do zdravotnického zařízení primárně s jiným zdravotním problémem a onemocnění
COVID-19 nebylo tak poskytovatelem rozeznáno, či na něj nebylo diferenciálně
diagnosticky pomýšleno. Mohlo se tak ve výjimečných případech stát, že při poskytování
zdravotní péče nebyly použity přiměřené ochranné pomůcky. Předpokládám, že tyto
situace mohly sporadicky nastat ještě v době před epidemickým rozšířením tohoto
onemocnění, avšak za stávající epidemiologické situace by k nim již docházet nemělo.
Pracovní skupina vysoce erudovaných epidemiologů a infektologů, zástupců Společnosti
infekčního lékařství ČLS JEP a vybraných krajských hygienických stanic (např. prof.
MUDr. R. Chlíbek, Ph.D., doc. MUDr. S. Plíšek, Ph.D. a prim. MUDr. H. Roháčová,
Ph.D., doc. MUDr. J. Smetana, Ph.D.-JD a další) společně připravila Vámi rozporované
Mimořádné opatření, a to na základě stávajících dostupných znalostí a doporučených
postupů WHO, ECDC, CDC. Podotýkám, že uvedené Mimořádné opatření se použije
pouze u těch zdravotnických pracovníků, kteří mají negativní PCR test na přítomnost
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nového koronaviru, nikoli u těch zdravotnických pracovníků, kteří mají pozitivní test
na přítomnost nového koronaviru, a kteří zároveň byli určeni v této zcela mimořádné
situaci jako nezbytní zaměstnanci pro poskytování zdravotních služeb. Toto opatření se
týká pouze mimořádných situací, kdy již nebude možné nahradit zdravotnický personál
nikým jiným, přesto ale bude nezbytné zabezpečit poskytování zdravotní péče, zejména
pacientům s onemocněním COVID-19.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
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