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Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
dovolte mi obrátit se na Vás se žádostí o sjednocení postupu při předepisování
laboratorního vyšetření PCR osobám, které jsou povinny se mu podrobit v důsledku
vydaného mimořádného opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví před
nástupem k následné lůžkové péči nebo k poskytovateli sociálních služeb (viz např.
http://www.khsova.cz/docs/01 uredni deska/mimoradne opatřeni 2020 16.pdfj.
V současné době se ve velké míře setkáváme s případy pacientů, které odmítá jejich
registrující praktický lékař k tomuto vyšetření indikovat a oni z toho důvodu nemohou do
zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociálních služeb nastoupit ve stanoveném
termínu. S ohledem na velké vytížení jinými činnostmi souvisejícími s pandemií SARSCoV-2 nejsou schopny dostatečně rychle vyšetření indikovat ani příslušné krajské
hygienické stanice. Považuji proto za nezbytné, aby v případech, kdy je nástup pacienta
k následné lůžkové péči nebo do zařízení sociálních služeb podmíněn předložením
negativního PCR testu, byl k tomuto testu indikován jeho registrujícím ošetřujícím
lékařem. Takový postup je v souladu s Národní strategií pro testování, která
předpokládá, že preventivní vyšetření předepisuje praktický lékař, a zároveň bude
doplněna do doporučených postupů pro vyplnění e-žádanky na základě telefonického
hovoru. Vedle symptomatických pacientů tak bude registrující praktický lékař moci
indikovat i svého pacienta, který má nastoupit do zařízení, v němž je mimořádným
opatřením vydaným na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
předložení negativního PCR testu. Pevně však věřím, že takových mimořádných
opatření bude vydáváno co nejméně a počet indikovaných pacientů nebude natolik
zásadní, aby praktického lékaře omezoval v jiných činnostech.
Vzhledem ktomu, že u některých dětských pacientů může být indikován i pobyt
doprovodu, považuji za nejsnazší, kdy i jeho vyšetření bude indikovat ošetřující lékař
dětského pacienta.
Výše uvedené nijak nevylučuje, aby byl v ojedinělých případech pacient indikován
k vyšetření i jiným než registrujícím lékařem či přímo příslušnou krajskou hygienickou
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stanicí. Mělo by však jít o výjimečné situace, např. kdy pacient vůbec registrujícího
praktického lékaře nemá.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, velmi si vážím Vaší spolupráce
s Ministerstvem zdravotnictví i ostatními orgány ochrany veřejného zdraví za současné
epidemiologické situace. Dovoluji si Vás tímto požádat o distribuci doporučeného
postupu při indikaci PCR-testu mezi praktické lékaře. Ten bude zároveň zveřejněn na
stránkách Ministerstva zdravotnictví a rovněž doporučím krajským hygienickým stanicím
jeho začlenění do odůvodnění případných mimořádných opatření tak, aby nevznikaly
pochybnosti o jeho aplikaci v praxi.
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