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Z domova

Z mírňování současných protiko-
ronavirových opatření se zřej-
mě hned tak nedočkáme. „Ně-

jaký typ opatření bude platit ještě
měsíce,“ oznámil včera ministr
zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)
s tím, že až tak za dva či tři týdny se
začne řešit, jak a zda vůbec součas-
ná omezení strukturovaně uvolňo-
vat.
„Situace je stále vážná, v následují-

cích týdnech by ale mělo dojít k další-
mu zpomalování. Zkomplikovat to
však může fakt, že nám stále narůstá
počet nakažených seniorů,“ prohlá-
sil včera šéf Ústavu zdravotnických in-
formací a statistiky (ÚZIS) Ladislav
Dušek. Epidemii podle něj nyní brzdí-
me jen velmi pomalu, a když budeme
pokračovat stejným tempem, jako
nyní, může to trvat celý listopad.
„Když všichni začneme zodpověd-

ně naplňovat doporučení a bude-
me se chovat zodpovědně, může-
me se blížit lepšímu modelu,“ sna-
žil se být optimističtější Blatný. Ten
včera představil chystaný model,
podle kterého se bude rozhodovat
o podobě protiepidemických opat-
ření.
Rizikové skóre šíření epidemie

bude vyjadřovat každý den aktuali-
zované číslo od 0 do 100, na které
bude navázáno pět úrovní opatře-
ní. Třeba v případě možnosti ná-
vštěv budou v prvním stupni povo-
leny všechny. Ve třetím se bude
moci potkat maximálně šest osob
ze tří domácností a v pátém bude
platit úplný zákaz všech návštěv.
„Cílem je maximální čitelnost a

uchopitelnost skóre každým obča-
nem. Bude to hodnoceno primárně
barevnou škálou a bude to poskyto-
vat informace jak celoplošně, tak
pro jednotlivé kraje,“ oznámil mi-
nistr. K číslu podle něj odborníci do-
jdou kombinací několika různých
parametrů, jako je třeba hodnota
reprodukčního čísla či počet nově
hospitalizovaných pacientů, zvláš-
tě těch v těžkém stavu.
Tabulka opatření má být od kon-

ce příštího týdne k dispozici na
webových stránkách ÚZIS. Ministr
tím chce zajistit plnou transparent-
nost. Model podle něj tvořili odbor-
níci napříč spektrem, občané díky
němubudou vědět, s jakými opatře-
ními počítat.
— Eva Pospíšilová

V
e středuměly začít domovy
pro seniory plošně testovat
antigenními testy, které na-
koupil stát. Do další středy
mají mít za sebou první

vlnu testování a testy všech klientů
i zaměstnanců pak vždy po pěti
dnech opakovat. Slíbené sady však
ještě včera domovy pro seniory ne-
obdržely.
„Máme oficiální informaci, že dis-

tribuce zatím nezačala,“ řekla vče-
ra viceprezidentka Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR a ředi-
telka Domova U Biřičky v Hradci
Králové Daniela Lusková.
„Abychom do středy stihli všech-

ny protestovat, musíme začít nej-
později v pondělí a obávám se, že
do té doby všechna zařízení testy
mít k dispozici nebudou,“ doplnil ji
prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb Jiří Horecký.
Podle něj průměrně každý den

přibude 100 nakažených klientů
a 100 zaměstnanců domovů pro se-
niory. „Je to, jako by školám nařídi-
li, aby od 1. září používaly místo
učebnic tablety, a 3. září zjistili, že
tablety žádná škola nemá,“ myslí si
Horecký.
Na plošném testování v domo-

vech a dalších zařízeních poskytují-

cích sociální služby se usnesla v pon-
dělí vláda. Cílem je zpomalit šíření
koronaviru mezi nejrizikovější sku-
pinou. Vláda nákupem antigenních
testů pověřila VZP a další zdravotní
pojišťovny, distribuci do domovů
má zajistit očkovací společnost Ave-
nier, v jejímž představenstvu sedí
i epidemiolog Rastislav Maďar.
„Podle mých informací byla bě-

hem dnešního rána finalizována
smlouva se všemi pojišťovnami
a tato smlouva byla odeslána distri-
butorovi,“ reagoval včera na tisko-
vé konferenci ministr zdravotnictví
Jan Blatný na dotaz, jak je to se zajiš-
těním antigenních testů.
VZP včeraMFDNES sdělila, že do-

sud žádné testy nenakoupila ani ne-
objednala. Redakce kontaktovala
také společnost Avenier. „Obraťte

se prosím na předsedu představen-
stva Floriana, který za Avenier jed-
nání s pojišťovnami vede,“ reagoval
Maďar. Tomáš Florian ale sdílný ne-
byl. „V tuto chvíli probíhají jednání,
nemůžu reagovat, na shledanou,“
řekl stručně do telefonu a zavěsil.
Otázku, kdy testy domovy dosta-

nou, tedy včera nikdo zodpovědět
schopný nebyl. Ministr Blatný kaž-
dopádně připustil, že pokud se do-
dávka testů zpozdí, nebudou mít
domovy povinnost splnit první
kolo testování do středy. „Ve chvíli,
kdy nebudoumít v danou dobu tes-
ty, není pro ně povinností testy za-
hájit,“ řekl Blatný.
Některé domovy nečekaly a anti-

genní testy si nakoupily samy. To je
případ třeba hradeckého Domova
U Biřičky. „U koho antigenní test

prokáže pozitivitu, u toho pak udě-
láme PCR test a musím říct, že
v tomto směru to funguje. U koho
vyšel pozitivní antigenní test,
u toho byl pozitivní i PCR test,“ po-
psala ředitelka Lusková.
Rozdíl mezi zmíněnými dvěma

testy člověk nepozná. Oba se dělají
výtěrem z nosohltanu, ale antigen-
ní testymají rychlejší výsledek. Uká-
žou jej už do 15 až 30 minut.

Polovina seniorů pozitivních
Počty nakažených v pobytových so-
ciálních zařízeních rostou. Ve čtvr-
tek bylo nakaženo přes 4 350 klien-
tů a více než 3 130 zaměstnanců.
Překvapení zažili tento týden

v Ústí nad Labem v Domově pro se-
niory Bukov. Poté, co jim tam one-
mocněli zaměstnanci, se vedení do-

mova dohodlo s hygienou, aby pro
jistotu otestovali všechny. Testy
ukázaly, že ze 120 klientů je polovi-
na pozitivních. „Předtím jsme měli
pozitivní jen dva, ostatní příznaky
neměli,“ poznamenala ředitelka do-
mova Věra Vonková.
Výsledky v ústeckém domově do-

stali ve středu, od té doby se u někte-
rých seniorů příznaky viru projevi-
ly, jiní ale i nadále zůstávají bezpří-
znakoví. „Naštěstí máme jen jedno-
lůžkové pokoje, každý má své vlast-
ní sociální zařízení, takže klientymů-
žeme dobře izolovat. Zaměstnanci
chodí v overalech jako v nemocni-
cích. Kraj nám poslal dobrovolníky.
Myslím, že jsme se s tím vyrovnali
dobře. A teď se uvidí, až zařízení pro-
testujeme znovu – až nám přijdou
testy od státu,“ dodala ředitelka.

OSTRAVA Přes tisíc obyvatel Mo-
ravskoslezského kraje podstoupilo
v uplynulých dvou týdnech dobro-
volně trojí testování na koronavi-
rus. Zdravotní ústav se sídlem vOst-
ravě se totiž pustil do srovnávání
spolehlivosti různých typů testů.
„Na výsledky studie si ještě musíme
počkat, ale už teď se ukazují rozdíly
mezi antigenními a PCR testy,“ uve-
dl v rozhovoru pro MF DNES ředi-
tel Zdravotního ústavu se sídlem v
Ostravě Eduard Ježo.

Říká se, že antigenní testy ne-
jsou moc spolehlivé. Potvrzují
to i vaše dosavadní poznatky zís-
kané při kontrolním testování?
Výsledky u různých typů testů se
bezesporu liší, ale říci, že antigenní

testy jsou méně spolehlivé, by bylo
zjednodušené, zavádějící a hlavně
předčasné. Studie stále probíhá.
Rozpor mezi základními výsledky
PCR a antigenních testů jsme sice
zjistili asi u třetiny pozitivně testo-
vaných lidí, ale nesouvisí to se spo-
lehlivostí různých typů testů, jako
spíš smírou jejich citlivosti a schop-
ností rozlišit mrtvý a živý virus.

Jak velkou skupinu lidí jste testo-
vali a jakým způsobem?
Od pátku 23. října do 5. listopadu
jsme získali okolo 1 300dobrovolní-
ků, kteří podepsali, že souhlasí s od-
běrem tří vzorků, a vyplnili krátký
dotazník. Asi 200 lidí se do studie
zapojilo v odběrovémmístě Fakult-
ní nemocnice Ostrava, přes dvacet
v Kopřivnici a nejvíce v nemocnici
v Karviné-Ráji. Dvakrát si nechali
odebrat stěr z nosohltanu, pro PCR
a antigenní test, a kromě toho i sli-
ny do zkumavky pro další test.

Kolik lidí celkem bylo pozitiv-
ních a v kolika případech se liši-
ly výsledky různých typů testů?
Podle PCR testů byla pozitivní asi
třetina všech testovaných, tedy oko-
lo 400 lidí, což odpovídá průměru
v kraji i celém Česku. Ale ukázalo
se, že u třetiny z nich byl antigenní
test negativní. Pouze v minimální
míře, asi do dvaceti lidí, se projevi-
la pozitivita u antigenního testu,
ale PCR test byl negativní.

Tovypadá, že se na antigenní tes-
ty nedámoc spoléhat.
Jak na které. My jsme do studie za-
řadili pět různých typů antigenních
testů a míru jejich spolehlivosti má
studie také ověřit. Jenže ten rozdíl
proti PCR testu má zřejmě příčinu
jinde – v jejich citlivosti. Možná se
ukáže, že právě proto jsou pro hro-
madné testování dokonce vhodněj-
ší. PCR testy jsou velmi důležité, ale
jejich nevýhodou je velká citlivost.

Zkuste ten rozdíl v citlivosti tes-
tů vysvětlil pro laiky a popsat,
co to znamená v praxi?
Všechny vzorky, u nichžmáme roz-
dílné výsledky v různých typech
testů, jsme zařadili do dalšího zkou-
mání. Pokračujeme v takzvaném
testování viability viru. Jde o to, že
vzorky dále kultivujeme a snažíme
se zjistit, zda virus v nich je živý, či
neživý. Může se ukázat, že zatímco
antigenní testy s nižší citlivostí za-
chytí virus jen u aktuálně nakažené-
ho a infekčního člověka, ale PCR
testy s vyšší citlivostí detekují i neži-
vé zbytky viru u člověka, který sice
nákazu před nějakým časem prodě-
lal, ale již je neinfekční.

Kdy bude studie hotová, abyste
mohli říci konečné výsledky?
Zatímco prvotní výsledky antigen-
ních testů máme obvykle za 15 až
40 minut a výsledky PCR testů do
hodiny od chvíle, kdy se vzorek do-

stal do analyzátoru, tak další kulti-
vace trvá dva týdny a nedá se urych-
lit. Jelikož jsme nejdříve dělali ob-
vyklé testy a teprve pak začali s kul-
tivací vzorků, jasno budeme mít
nejdříve kolem 20. listopadu.

K čemu bude možné výsledky
srovnávací studie využít?
Protože se snažíme o rovnoměrné
zastoupení všech použitých testů a
některé vzorky ještě dobíráme, tak
po jejich vyhodnocení a srovnání
budeme vědět, jak je který spolehli-
vý a citlivý. Kromě toho by se také
mohlo ukázat, že pozitivně testova-
né lidi je vhodné rozdělit do katego-
rií podle infekčnosti: na slabě pozi-
tivní, pozitivní a silně pozitivní.
Lidé slabě pozitivní, kteří nemají
příznaky nemoci covid-19, nejsou
na 99 procent ani infekční. Mohli by
proto například tak jako zdravotní-
ci v karanténě chodit do práce za po-
užití roušek a dalších opatření.

Ivana Lesková
redaktorka MF DNES

VýpomocV domově důchodců Jablonecké Paseky pomáhá armáda i Český červený kříž. Foto: Petr Topič, MAFRA
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Plošné testování seniorů
brzdí dodávka testů

Dominika Hromková
reportérka MF DNES

PCR testy jsou
velmi důležité, ale
jejich nevýhodou je
velká citlivost.

Šíření viru
brzdíme, ale
pomalu. Bude
nový „semafor“

V domovech
pro seniory
plošné
testování na
covid ještě
nezahájili.
Testy stále
nedorazily.

Asi třetina výsledků antigenních a PCR testů se liší
„První poznatky z nové studie potvrzují, že PCR testy jsou až moc citlivé,“ říká ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Eduard Ježo


