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Další čtyři případy, samá Itálie
(Pokračování ze str. 1)
Oba jsou také hospitalizováni
v Praze na Bulovce. Pražská hygienická stanice nyní provádí
epidemiologické šetření a vyhledává všechny osoby, s nimiž přišli dotyční do kontaktu. Muž
z Itálie, podle ministerstva ročník 1973, byl v lyžařském středisku Val Gardena. I u něj je
průběh nemoci mírný.

Nemocný doktor
Jeden z nově nakažených pracuje jako lékař v Praze. Vrátil se
ze severní Itálie. Zdravotní sestra z lékařovy ordinace podle
mluvčího pražských hygieniků
Zbyňka Boublíka připravuje seznam všech pacientů, se kterými
nakažený pracoval během dvou

dnů, kdy měl jen lehké zdravotní
potíže. Všichni lékařovi pacienti
budou kontaktováni a hygienici
je poučí o tom, že mají sledovat
svůj zdravotní stav.
Mluvčí Nemocnice Na Bulovce potvrdila, že nemocný doktor
je v jejich péči.
Ministerstvo včera nejdřív
chybně uvedlo, že nakažené je
i čtyřleté dítě jednoho z mužů,
později chybu opravilo: dítě má
test negativní, jeho otec je však
nemocný.
„S těmito případy se zatím nic
nemění, ale na konci týdne počítáme s návratem většího množství lidí z Itálie. Budeme se radit, co dál,“ řekl Právu náměstek
ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Stát

zatím nechce rušit hromadné kaři testovat i lidi, co v postižeakce s výjimkou Světového po- ných oblastech nebyli, bude to
háru v biatlonu na Vysočině, záviset na posouzení hygieniků.
Podle primářky infekčního
který se už odehrává bez diváků.
oddělení na Bulovce Hany RoStát zatím nechce
háčové je průběh u všech pacirušit hromadné akce entů s koronavirovou infekcí
mírný. „Nikdo z nich není
s výjimkou biatlonu velmi
v závažném stavu, naopak,“ řekna Vysočině, který
la Roháčová v ČT. Prvních pět
pacientů se podle ní už těší dose koná bez diváků
mů. „Jejich stav je velmi dobrý,“
Ministerstvo zdravotnictví už řekla. Na Bulovce je nyní devět
ve středu změnilo postup testo- pacientů, zbývající tři jsou v úsvání v souladu se Světovou zdra- tecké nemocnici.
votnickou organizací. Testovaní
už nemusí splňovat dvě kritéria Domácí testy
jako v uplynulých dnech, tedy
Včera se v Praze nechalo
být v postižené oblasti a mít kli- otestovat prvních deset lidí,
nické příznaky jako horečku, u kterých je podezření z nákazy,
dušnost a kašel. Nově budou lé- v domácím prostředí.

Z Bulovky k nim vyjeli zdravotníci v ochranných oblecích
i s ochrannými pomůckami
a provedli jim výtěr z nosu
i z krku. Oproti běžnému vyšetření je tato procedura o něco nepříjemnější, výtěr se musí provést hlouběji v dutinách.
Domácí testování začne od
pátku i na jižní Moravě. Fakultní
nemocnice v Brně bude mít každý den ve službě tým, který bude podobně jako v Praze za lidmi s příznaky jezdit odebírat
výtěry z nosohltanu. Na místě
může nařídit pacientovi také domácí karanténu nebo převoz na
infekční kliniku nemocnice.
Ministr Vojtěch nedoporučil
lidem testování na koronavirus
v soukromých laboratořích, mo-

hou v nich vycházet falešně negativní výsledky.
„Chceme mít systém pod kontrolou. Máme pět laboratoří, které mají testovat, a kapacity jsou
dostatečné,“ řekl.
Lidé s příznaky by měli zavolat na hygienickou stanici nebo
na linku 112, neměli by za lékařem cestovat MHD. Podle primářky Roháčové by lidé měli
být rozumní a nemají se testovat,
pokud nemají anamnézu.
„Chovejme se tak, abychom
systém nepřetížili,“ řekla. Jiná
situace je podle ní u seniorů.
„Doporučila bych, aby děda
s babičkou nechodili do rodiny,
která se vrátila z Itálie, ale kontaktu se zdravými lidmi bych se
nevyhýbala,“ řekla.

Zubaři nemusí…

Vojtěch stopl
vývoz dezinfekce
Ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO) zakázal kvůli šíření koronaviru vývoz dezinfekčních přípravků na ruce
do zahraničí. Opatření platí
ode dneška a týká se všech kromě výrobců.
Cílem je zajistit dostatek
dezinfekce pro osobní hygienu
v Česku pro boj s nákazou a také zamezit spekulacím s těmito
výrobky. V textu opatření Vojtěch uvedl, že vzhledem k rozšíření onemocnění v sousedních zemích lze očekávat v ČR
další šíření nákazy.
(ČTK)

riziko přenosu infekce může
blížit jistotě. Mnoho lékařů či
sester je ve vyšším věku. Je na
nich, zda budou riskovat, či ne.
Pokud lékař rozhodne za zdravotní sestru, je riziko na něm,“
uvedl Šmucler.
„Pokud má pacient velkou
bolest a koronavirus, podle zákona i etiky ho ošetřit musíme.
Jestli ale nemáme ochranné
prostředky, pak není možné
provádět ošetření, u kterých se
personál vysoce pravděpodobně nakazí. Záchrana zubu nestojí za lidský život. Je to asi
spíše teoretický případ, ale musíme myslet na vše,“ dodal.

Neukáznění pacienti
„Může-li mít pacient koronavirus, moc dalších možností
kromě extrakce zubu nezbývá,“
podotkl Šmucler. Zubaři zásoby
respirátorů nemají, mnoho má
možná jeden pro výjimečné případy. Ale i ten lze užít na jednoho pacienta a jen do čtyř hodin.
Šmucler řekl, že šíření kapénkových infekcí je v oboru
tak vysoké, že se podepisuje
i na délce života. „Pacienti jsou
neukáznění. Je to jeden z mnoha důvodů, proč zubní lékaři
žijí ze všech vysokoškoláků
nejkratší život. Jsou nejvíce zasaženi infekcemi, a proto je
chráníme, co to jde,“ uzavřel.

Foto PRÁVO – Vlastimil Vacek

(Pokračování ze str. 1)
Kromě toho je srozuměn
s tím, že v případě příznaků virových onemocnění mají návštěvu u lékaře zrušit s výjimkou velmi akutních případů,
kdy dochází k otokům v oblasti
hlavy a krku či bolestem. I tak
je třeba telefonická domluva,
aby se zákrok mohl naplánovat,
aniž by se pacienti potkávali.
Kromě toho je třeba také zaškrtnout, zda pacient byl v posledních dvou týdnech ve styku
s nakaženou osobou či v koronavirem postižených regionech. V jejich výčtu nejsou jen
oblasti severní Itálie, ale i Bavorska a Rakouska.
Podle prezidenta České stomatologické komory Romana
Šmuclera bylo plošné doporučení vydáno po konzultacích
v zahraničí. „Prakticky denně
přeposíláme doporučení od ministerstva, ale vypracovali jsme
i své vlastní kvůli specifikům
stomatologie. Přeposílali jsme
i velmi dokonalé pokyny
z USA a řeším to i s kolegy
z EU,“ popsal Právu Šmucler.
Podle něj už do ordinací nákazou vysoce podezřelí pacienti přišli, a pokud lékař nemá
respirátor a neposkytne ho ani
své asistenci, zákon i hygienická služba umožňují vyšetření
odmítnout. „Bez respirátoru se

BIATLON ZA PÁSKOU. Včera začal Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kvůli obavám z koronaviru ovšem bez
diváků. Přesto se za oplocenou tratí sešly hloučky fanoušků, aby závodníky z asi deseti metrů povzbuzovali.
Více na str. 20

Pandemický plán nepamatuje na sociální služby
Zhruba sto sedmdesát tisíc seniorů nad 80 let využívá v České
republice sociální služby či pobývá v domovech pro seniory.
Podle Asociace poskytovatelů
sociálních služeb (APSS) se ale
na oblast sociální péče pandemický plán nevztahuje. Přitom
v těchto ústavech se nachází nejrizikovější skupina lidí, u kterých by mohlo mít nakažení koronavirem tragické důsledky.
„Plány zahrnují zdravotníky
a zdravotnická zařízení, podle
současných zákonů jsou sociální
služby mimo. Proto jsme se obrátili na ministra zdravotnictví,

aby ve všech opatřeních a v případě aktualizace plánu zařadil
sociální služby naroveň služeb
zdravotnických,“ řekl prezident
asociace Jiří Horecký.
V ČR je podle něj v ústavech
65 tisíc seniorů v průměrném
věku 85 až 86 let. V domácnostech pak terénní pracovníci navštěvují dalších asi sto tisíc lidí
nad 80 let.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula krok
asociace uvítal. „Na tuto věkovou kategorii a podobná zařízení musíme zacílit pozornost,
musíme se postarat o skupinu

nejohroženějších občanů. Čím
totiž věkově jdeme výš, tím je
riziko vyšší,“ řekl Prymula.
Dodal, že ministerstvo vydalo sice nejrůznější doporučení,
ale není schopno vydat centrálně dokumenty pro celou republiku. Každý resort by si tak
podle něj měl dokumenty dále
rozpracovat a přenést je na jejich podřízené instituce.
Na APSS se v posledních
týdnech hojně obracejí poskytovatelé sociální péče s dotazy,
jak se zachovat při výskytu
onemocnění či jak řešit personálně situaci, kdyby se celé za-

řízení ocitlo v karanténě. Proto v uzavřeném zařízení nepřetrasociace vydala patnáctistrán- žitě a bude se o klienty starat.
Kromě výše zmíněných dotazů
kový návod.
se poskytovatelé ptají také na
předzásobení. Podle ředitelky
Zásoby na 6 týdnů?
největšího domova seniorů
To je nereálné
v Královéhradeckém kraji DaNapříklad pečovatelka, kte- niely Luskové to nemusí být na
rá přijde za klientem domů více než tři dny. Zástupci z praa uvidí už mezi dveřmi, že je xe v této souvislosti taktéž
nějak nemocný, neměla by do zkritizovali ministerstvo práce
domu vstupovat, a naopak kon- a sociálních věcí za doporučení
taktovat hygieniky a situaci předzásobit se na šest týdnů.
s nimi probrat.
Taková doporučení podle
V případě karantény zařízení něj pouze přispívají k vyvoláje nutné například vyřešit, kdo vání paniky v okruhu klientů
a kolik pracovníků zůstane sociálních zařízení. (jam)

Předražené respirátory
se na internetu prodávají dál
Foto ČTK – Dalibor Glück

Martin Procházka

VLASTNÍ GEL. Na zlínské Univerzitě Tomáše Bati umějí
uvařit dezinfekční gel na ruce, který bude škola používat ve
svých prostorách. Potřeba je líh, demineralizovaná voda, látka
způsobující gelovitost, konzervant i látka na zjemnění kůže.
Vše se míchá v homogenizátoru připomínajícím velký mixér.

Internet byl včera, stejně jako v dřívějších dnech, zaplaven
nabídkami respirátorů nejvyšší
třídy FFP3 za astronomické ceny. A to přesto, že ministerstvo
financí stanovilo maximální
cenu těchto výrobků tak, aby
překupníci nemohli těžit ze
strachu lidí z šíření koronaviru.
Třeba na webu dobazenu.cz
byla včera nabídka: „Respirační maska FFP3 – 1 ks. Skladem
poslední kusy, v pátek již nebudou!“ Cena 1289 Kč. Podobně
na tomtéž serveru uživatel, který se označil jako Jiriskoda
333, prodával respirátor 3M za

699 Kč. Ze zmíněného serveru
nakonec do večera zboží zmizelo. Oproti středě se však včera také výrazně zvýšilo množství inzerátů, kde lidé nabízejí
respirátory za „cenu dohodou“.
Aukční server Aukro.cz se nabídkami respirátorů za cenu
kolem tisíce korun jen hemžil.

Maximální cena
je 423 korun
Ministerstvo financí přitom
ve středu rozhodlo, že nejvyšší
možná prodejní cena respirátoru vyrobeného v zemích Evropské unie může být 211,75 Kč
s daní z přidané hodnoty

a u výrobků vyprodukovaných
mimo Unii pak 423,50 Kč.
Tyto výrobky navíc musí být
z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví prodávány pouze určeným subjektům, jako jsou
zdravotnická a sociální zařízení, složkám záchranného systému a dalším orgánům státní
správy, tedy ne veřejnosti.
Prodejce na internetu včera
neodradilo ani to, že za vyšší
než povolenou cenu jim může
být specializovaným finančním
úřadem uložena pouta až 10 milionů korun. Navíc pokud inzerent prodává respirátory veřejnosti, mohou mu hygienici uložit
pokutu do tří milionů korun.

Hledá se sto lidí
Hygienici hledají asi sto lidí,
se kterými mohly cestovat
nakažená Američanka a Ekvádorka, které jsou v pražské Nemocnici na Bulovce. Právu to
včera řekla Zdeňka Jágrová,
ředitelka Hygienické stanice
hlavního města Praha.
Vysvětlila, že důvod je ten,
že se přesně neví, kterým autobusovým spojem společnosti
FlixBus před týdnem cestovaly
z Budapešti do Brna.
„Proto se snažíme vyhledat
všechny cestující, kteří v daném časovém úseku s touto
společností cestovali. Autobusová společnost s námi plně
spolupracuje, ale bude to ještě
trvat, než všechny vyhledáme
a oslovíme. Zatím jich máme
několik desítek,“ uvedla ředitelka.
(per)

