
Vážení kolegové. 

 

Rád bych uvedl na pravou míru informace o kolegovi, který údajně ordinoval po návratu z rizikové 

oblasti a byl pozitivně testován na infekci Covid 19.  

Jedná se o kolegu z Prahy, který je členem našeho sdružení. Minulý víkend se vrátil z lyžování na 

Passo Tonale. 

Přesto, že se cítil naprosto zdráv, po svém návratu kontaktoval v pondělí hygienickou službu 

s dotazem, jak má postupovat a zda může ordinovat. Bylo mu sděleno, že oblast, ve které byl, není 

riziková, že může jít do práce a má sledovat svůj zdravotní stav. Podle informací, které jsem získal 

stejné pokyny dostali i další lékaři z různých částí republiky, kteří s ním byli na společném zájezdu. Ti 

nastoupili také do ordinací a ke své práci v nemocnicích 

V úterý svůj dotaz na hygienu kolega opakoval a bylo mu sděleno totéž. 

Ve středu se u něj objevil chrapot a subfebrilie, proto znovu kontaktoval hygienu. Ta tentokrát 

nařídila testování, které přineslo pozitivní výsledek. Lékař je nyní hospitalizován na infekčním 

oddělení nemocnice na Bulovce. Mluvil jsem s ním dnes telefonicky. Jeho klinické příznaky jsou 

naštěstí velmi lehké a jeho zdravotní stav je příznivý. Je ale pod obrovským tlakem. Vzniklou situací se 

velmi trápí a má obavu o osud svých pacientů a své rodiny a blízkých 

Je nutné, aby zaznělo jasně, že kolega neudělal žádnou chybu a choval se naprosto korektním 

způsobem. Není třeba hledat jiného viníka a je pravděpodobné, že se ani žádná chyba nestala. Zřejmě 

všichni dodrželi platné pokyny a epidemiologická situace nás prostě předběhla. Ale nelze se tvářit, že 

vinen je náš kolega. To, jak o tom referovala média i někteří politici není korektní a není možné, aby 

na kolegovi, kterému se toto neštěstí přihodilo, ulpělo neoprávněné nařčení z neodpovědnosti. SPL 

nemůže dopustit reputační a osobnostní likvidaci kolegy, který se ničím neprovinil 

Včera jsem se k tomu vyjádřil ve svém vystoupení na DVTV a dnes jsem požádal ministra 

zdravotnictví, aby neobjektivní informace uvedl na pravou míru. Zatím tak bohužel neučinil. Budeme 

dál usilovat o uvedení informací na pravou míru a kolegovi poskytneme naši podporu, včetně právní 

pomoci, bude-li to třeba. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem apeluji na všechny členy SPL ČR aby: 

1.Necestovali do Itálie 

2. Pokud v posledním týdnu pobývali v Itálii, aby se po svém návratu z Itálie podrobili karanténě, a 

to i v případě, že se stihli vrátit před půlnocí 6.3.2020 

3. V případě jakýchkoliv pochybností o tom, zda v souvislosti s epidemiologickou situací, svým 

zdravotním stavem, nebo opatřeními týkajícími se šíření onemocnění COVID-19 mohou ordinovat, 

vždy kontaktovali příslušnou hygienickou stanici a její stanovisko vyžadovali písemně (stačí e-

mailem)  

 

Petr Šonka, předseda SPL ČR 

 


