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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. října 2020

Č. j.: MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm.
i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 21. října
2020 od 00:00 nařizuje:

- aby do jedné hodiny od přijetí každého pacienta s onemocněním COVID-19 do lůžkové
péče daného poskytovatele vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném
pozitivním nálezu" v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-
COVID-19-klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle
zákona č. 258/2000 Sb.,

- aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v
těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí,
nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace
(ECMO),

- aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli
v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích
funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

II.

S účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. března 2020, č. j. MZDR 12996/2020-1/MlN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech s onemocněním
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COVID-19  hospitalizovaných  v  České  republice,  a  to  prostřednictvím  informačního  systému
spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném podle zákona č. 258/2000
Sb.

Toto  opatření  je  jedním z  důležitých  předpokladů  zvládání  dopadů  onemocnění  COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k
současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví
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