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Otázky ke COVID 19
Vážený pane ministře,
dovolte mi, abych vám předal otázky k současné epidemii COVID19 za Českou pirátskou stranu.
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/ap-06b-zvladani-infek
cnich-onemocneni.pdf
Vláda má k dispozici od roku 2015 Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ve
kterém byly doporučené například investice k ochraně obyvatelstva před případnou epidemií.
Proběhly investice uvedené v tomto plánu?
Pokud ne, tak proč? Které investice z tohoto plánu byly dokončeny?
ÚSTŘEDNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ KOMISE
Kolikrát se v roce 2020 sešla?
Jaká byla její doporučení vládě?
Postupuje vláda dle jednotlivých fází pandemického plánu?
Zveřejníte typový plán pro tento typ Pandemie?
Která jednání vede vláda na úrovni EU i s jednotlivými členskými státy ve věci globálního potlačení
šíření COVID19?
Jaká bude vláda přijímat opatření, pokud se epidemii podaří na území ČR potlačit a bude zde hrozba
opakovaného zavlečení?
Můžete nám prosím poskytnout informace o jednáních, která vláda České republiky nebo Evropská
unie v koordinaci s Českou republikou vede s členskými státy EU a ostatními státy na globálním
potlačení pandemie a například možnost koordinovat získávání licencí pro patenty na výrobu léků v
případě pandemie ?
OCHRANNÉ POMŮCKY A LÉČIVA
Kdy budou mít k dispozici ochranné pomůcky lékárníci, praktičtí lékaři, stomatologové a ambulantní
specialisté?
V lednu na plénu Poslanecké sněmovny zaznělo, že v externích skladech je 1 mil roušek (ústenek) a že
to není problém. Jaká byla skutečnost? Kde přesně skončily?
Zveřejníte jasný harmonogram, pravidla a způsob distribuce OOP včetně doplňování?
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Centralizujete někde údaje o dalších nabídkách průmyslové výroby - např. nanovlákna?
Které výrobní kapacity jste oslovili?
Nyní se vede debata hlavně nad chybějícími ústenky či respirátory, ale co ostatní materiál - rukavice,
ochranné štíty, dezinfekce? Jaký aktuální stav zásob těchto ochranných prostředků?
Jak se dostanou schválená antivirotika k pacientům a kdo to zaplatí? Bude je skutečně možné na trhu
nakoupit a dovezt do ČR vzhledem k regulacím v jiných zemích?
Jak se bude řešit případný nedostatek běžných léčiv jako je paracetamol a ibuprofen, ale třeba i ATB
na sekundární bakteriální infekce?
Jaké uděláte opatření aby karanténa skončila co nejdříve a zároveň její ukončení neohrozilo zdravou
část populace?
Jaká se plánují opatření po skončení karantény?
Jaká je současná kapacita testování?
Nyní máte k dispozici rychlotesty, budou nyní probíhat testy řidičů jako v Koreji?
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Kolik lůžek je volných lůžek k dispozici pro pacienty ve vážném stavu, tedy vybavenými plicní ventilací?
Kolik máte lůžek v uzavřených odděleních, aby tam bylo možné pacienty držet v karanténě byť bez
podpory dýchacích přístrojů?
Kolik volných lůžek s ECMO máte, potažmo kolik přístrojů ECMO je k dispozici v ČR?
Jak naložíte s pacienty bez příznaků - uvažuje se o karanténách například v hotelích?
Proč byla vybrána pro pacienty nemocnice na Homolce a Nemocnice u sv. Anny? Proč ne ÚVN?
Jakou roli bude mít nemocnice v Těchoníně?
Řešíte i personální zajištění ostatních nemocnic a ne jen těch pro koronavirus?
Mají se medici kam obrátit, aby se dozvěděli kam mají nastoupit? Například jestli existuje na
ministerstvu centrální evidence těchto potřeb? Pokud ano, jak jsou na tom jednotlivé nemocnice a kde
chybí nejvíce lidí?
Jednáte s českými výrobci o zajištění dalších přístrojů pro dýchání a případně i ECMO? Jsou
plánované nákupy přístrojů pro umělou plicní ventilaci, ale i ECMO? Pokud ano, v jakém množství?
Probíhá spolupráce s IT firmami nebo komunitami nad aplikací pro chytré telefony, která by dokázala
spolupracovat při dohledávání potenciálně nakažených?
Například včetně spolupráce s iniciativou https://www.covid19cz.cz/ ?

Děkuji za odpovědi
S pozdravem

Ing. Petr Třešňák
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