Interpelovaný:
Vyřizuje:

Josef Pavlovic
asistent poslance
607517967 pavlovicj@psp.cz
Ing. Petr Třešňák
tresnakp@psp.cz
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
richterovao@psp.cz

Doručovat:
Datum:

do datové schránky kybjgqw
08.04.2020

Vážený pan ministr zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
prostřednictvím
Mgr. Radka Vondráčka,
předsedy Poslanecké sněmovny PČR
odesláno do datové schránky Kanceláře
Poslanecké sněmovny b ykaigw

Interpelace poslanců Olgy Richterová a Petra Třešňáka na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k
pracovní skupině pro účely testování
V souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslanci zvolení za Piráty obracíme s touto
interpelací:
Vážený pane ministře,
v návaznosti na to, že jsme se snažili s Vámi komunikovat i jiným prostřednictvím než je oficiální
písemná interpelace (emaily, dotazy na Výboru zdravotním, komunikace s prof. Prymulou, plénum
Sněmovny), a nedostali jsme konkrétní odpovědi, obracíme se na Vás s písemnou interpelací k otázce
ustavení a složení o dborné pracovní skupiny k testování.
Téma testování považujeme za zcela zásadní pro zvládnutí pandemie a postupný návrat do normálního
života, stejně jako Vy. Uvědomujeme si, že obtížný úkol navýšení kapacity testování vyžaduje spoustu
pomoci s koordinací a organizací. Na základě konzultací s odborníky i ze zkušeností z terénu víme, že
navzdory úsilí mnoha lidí, p růběh testování provází řada komplikací.
Dle informací od prof. Prymuly existuje na ministerstvu neformální skupina pod vedením doc. M.
Hajdúcha, která zajišťuje koordinaci testování. Co je ale potřeba zejména, je takový prostor, kde se
mohou scházet všichni zapojení odborníci - od personálu zajišťujícího odběry, přes zástupce klinických
laboratoří, matematiky, statistiky, vědce z různých ústavů a univerzit, zkrátka v rámci této skupiny
může probíhat koordinace VŠECH t estovacích aktivit od zajišťování odběrového materiálu po
vyhodnocování epidemiologických údajů a alokaci testů.
●

Žádáme Vás o poskytnutí informace o postavení pracovní skupiny (pro orientaci ji nazývejme
“Hajdúchova”) v rámci fungování Ústředního krizového štábu: Je jeho součástí? Pokud ne, proč
není? Je tedy organizačně zařazena pod CRT-Covid?

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a
podepsaný.

●
●

Jaké výstupy máte k dispozici z fungování této pracovní komise? Prosíme o jejich zaslání.
Dále Vás žádáme o sdělení, kdo je členem, a kdo je pověřen vedením této skupiny, a jak často
se schází.

Na závěr navrhujeme o
 ficiální začlenění této pracovní skupiny do struktur Ústředního krizového štábu.
Děkujeme za zvážení tohoto návrhu.
Pevně věříme, že taková k omise, která se bude pravidelně a oficiálně scházet, pomůže s tím, aby:
● celá logistika testování byla koordinována a fungovala jako celek
● byl navyšován počet odběrových sad
● probíhal vývoj nekomerčních diagnostických kitů pro PCR
● byly nastaveny správné metodiky využití poolingu vzorků, plošného testování
● a dařilo se co nejefektivněji nasměrovat využití testů, např. do LDN a domovů pro seniory
● se dařilo efektivně rozhodovat o poolování vzorků, včetně počtu sdružených vzorků (zda např.
5-10, nebo výrazně více),
● se zvýšila důvěra veřejnosti ve správný postup při testování.

Cílem je mimo jiné dosáhnout nezbytné shody na r ozdělení testování na diagnostické (lékařské) a
epidemiologické, které potenciálně nemusí mít takový důraz na přesnost.
Výstupy této komise by měly být k dispozici všem členům Ústředního krizového štábu, dalším pracovním
odborným skupinám při CRT Covid a ÚKŠ, a také přinejmenším odborné veřejnosti.
Děkujeme za Vaše odpovědi, pane ministře.
S pozdravem

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, PSP ČR
Ing. Petr Třešňák, místopředseda Výboru zdravotního PSP ČR
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