Informace pro praktické lékaře pro dospělé a praktické
lékaře pro děti a dorost Zlínského kraje v souvislosti
s epidemií COVID-19
(vydáno ve středu 11.3.2020)

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace již není potřeba dle sdělení Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHS ZK), aby provedení odběrů na Covid-19 u pacientů po návratu
ze zahraničí indikoval epidemiolog.
Tyto odběry v současné chvíli budou prováděny u všech osob, které se vrátily v posledních 14-ti
dnech ze zahraničí a mají respirační obtíže (maximální inkubační doba onemocnění Covid-19 je 14
dní).
Pacienty s cestovatelskou anamnézou budou nyní indikovat k odběrům na COVID-19 praktičtí lékaři
pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost v době ordinační i provozní doby svých ordinací.
Nemusí konzultovat s epidemiologem ! Pokud si nebude jistý tak může.
ordinace, vše řešit telefonicky!!

Pacienty si nezvat do

V době LPS bude indikovat lékař LPS
LPS Zlín – všední 17 – 21, víkendová 8-21 hodin
LPS valašské Klobouky – všední 17-20, víkendová 10 – 18 hodin
LPS Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí – všední 17 – 20 , víkendová
8 – 20 hodin
LPS Bystřice pod Hostýnem – víkendová 8 - 13
LPS Vsetín – všední 17 – 22, víkendová 8-22 hodin
LPS Rožnov pod Radhoštěm – víkendová 8 – 18 hodin
V nočních hodinách indikuje epidemiolog KHS ZK cestou tel. čísla 112 nebo 155..

Tento odběr v domácnosti pacienta či na určeném místě bude provádět ZZS ZK + sestra z nemocnice
speciální odběrovou sanitkou.
Praktický lékař tuto indikaci bude po telefonu hlásit na ZZS ZK na tel. č.: 577 002 067 ( toto číslo je
pouze pro indikaci k odběrům)
Pokud bude obsazeno, tak prosím vyčkat, protože je to novinka a bude se stávat, že současně
může volat více lékařů.
Hlásit jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště včetně patra, pojišťovnu, tel. na pacienta, datum návratu
ze zahraničí a místo pobytu v zahraničí.
Výsledek pacientovi sdělí epidemiolog KHS ZK.

Pacienty je třeba ponechat i v případě negativního výsledku v domácí izolaci po dobu 14-ti dní po
návratu.
V případě nutnosti hospitalizace – je nutno domluvit příjem na infekčním oddělení.
Osoby bez klinických obtíží se nevyšetřují.
V současné chvíli se odběry u pacientů bez cestovatelské anamnézy neprovádí.
Stejně tak se odběr neprovádí u osoby, která má respirační obtíže, nebyla v zahraničí a byla v kontaktu
s osobou, která se v posledních 14-ti dnech vrátila ze zahraničí a nemá klinické příznaky respiračního
onemocnění.
V průběhu dalších dnů může dojít ke změnám v indikaci vzhledem k možnému vývoji
epidemiologické situace.

Dále doporučujeme:
1. Doporučujeme praktickým lékařům, aby co nejvíce využívali elektronickou komunikaci
s pacienty – tj. E-neschopenka, E-recept a tím omezili komunikaci pacientů v ordinacích.
2. Doporučujeme praktickým lékařům, aby informovali své pacienty, aby neakutní návštěvu
v ordinaci v současné době odložili cca o měsíc.
3. Doporučujeme praktickým lékařům omezit na nezbytnou míru pracovně-lékařské prohlídky
zaměstnanců.
4. Doporučujeme praktickým lékařům výrazně omezit provádění preventivních prohlídek u
svých registrovaných pacientů.
5. Doporučujeme praktickým lékařům zajistit si předem možný zástup minimálně se dvěma
kolegy praktiky ve svém spádu pro případ karantény lékaře.
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