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Váš dopis ze dne 16. září 2020

Praha 1. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu

zdravotnictví dne 16. září 2020, evidované ve

věci dotazů:

1. Kdy přesně (k jakému datu) došlo k připojení jednotlivých Krajských hygienických

stanic (KHS) k systému virtuálního call centra Daktela?

2. Z jakého důvodu nebyly všechny KHS připojeny k systému virtuálního call centra

Daktela ve stejném termínu?

3. Jaký je aktuální počet lidí, kteří se podílejí na tzv. trasování kontaktů osob

nakažených Covid-19? Jak se počet lidí provádějících trasování na KHS změnil

od března tohoto roku? Žádám o informaci za KHS dle krajů. Plánuje se další

rozšiřování počtu lidí provádějících trasování, o kolik a v jakém časovém

horizontu?

4. Jaký je aktuální počet vytrasovaných lidí denně všemi KHS (včetně rozpadu na

jednotlivé KHS) a jaký je cíl, ke kterému jednotlivé KHS směřují?

5. Dojde k zapojení příslušníků Policie ČR do trasování, jak bylo nabídnuto

ministrem vnitra?

6. Plánuje se využití tzv. „sebetrasování" či „sebereportování" v rámci tzv. chytré

karantény, popřípadě v jakém časovém horizontu?

7. K jakým finančním investicím, především do oblasti IT, došlo od března tohoto

roku na jednotlivých KHS?

8. Plánujete změny legislativy, které by vedly k zefektivnění práce a fungování

KHS? Pokud ano, jaké změny to jsou, v jaké fázi je jejich příprava a kdy je budete

předkládat?

9. Je v plánu opětovná aktivizace Ústředního krizového štábu, popřípadě za jakých

okolností či v jakém časovém horizontu?
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Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1

Všechny KHS byly připojeny k systému Daktela ve stejný čas – duben 2020.

Ad dotaz č. 2

Software Daktela je nástroj na navolávání kontaktů dle algoritmu epidemiologického

šetření s přímým propojením do registru ISIN a dalších nástrojů Chytré karantény.

U tří KHS – Libereckého kraje, Královehradeckého kraje a Plzeňského kraje bylo

akceptováno použití vyvinutého softwarového nástroje EPI-GIS / Plzeň Medical pro

terénní epidemiologické šetření, které ale nemají funkcionalitu řízeného centrálního

navolávání. Následně došlo na základě pokynu Hlavní hygieničky ČR k připojení i těchto

tří KHS k softwaru Daktela, přičemž nadále mají povolení využívat pro terénní

epidemiologické šetření SW Epi-GIS/Plzeň Medical.

Ad dotaz č. 3

Dne 30. září 2020 celkový počet trasovačů 794, z toho 659 hygieniků, 135 ostatních

(AČR, celníci, banky…).

Změnil se počet zaměstnanců KHS o celkem 134 systemizovaných míst, k 30.9.

osazeno 108.

V březnu 2020 se na epidemiologickém šetření včetně trasování podíleli zaměstnanci

KHS – odbor protiepidemický v celkovém počtu 300 úvazků na 14 KHS, v září 2020 je

zapojena i kapacita dalších pracovníků sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHS

v celkovém počtu 1100 úvazků na 14 KHS. Současně je zapojena kapacita příslušníků

AČR, Celní správy, Úřadu vlády ČR, Universit a SZÚ dalších soukromých subjektů

v celkovém rozsahu 298 osob.

Ano, řešíme zapojení profesionálního callcentra, zapojení ale musí odpovídat

požadavkům platné legislativy.

Ad dotaz č. 4

Dne 30. září 2000 celkový počet vyřešených případů 7 237, z toho pozitivních prvních

případů 2 137, rizikových kontaktů 3 026 a 2 074 volání praktickým lékařům. Cílem pro

všechny KHS je zvládnout trasování všech pozitivně testovaných do 24 hodin. Dle UV ze

dne 25. května 2020 jsou navyšovány kapacity personální KHS a od září jsou posilovány

další externí kapacity pro navolávání kontaktů pozitivních osob.

Ad dotaz č. 5

Ano, pouze pro volání kontaktům pozitivně testovaných osob.

Ad dotaz č. 6

Ano, v současné době probíhá zkušební provoz samoreportování, pilotní fáze pro CovIT

Laboratoře je spuštěna od 30. září 2020, druhá fáze pro všechny laboratoře

od 9. října 2020. Pojem sebetrasování se nepoužívá.

Ad dotaz č. 7

Řádově bylo a je do IT pro KHS investováno 30 mil Kč.
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Ad dotaz č. 8

První kolo vyhodnocení legislativních úprav proběhlo v květnu 2020 po skončení

nouzového stavu, Ministerstvem zdravotnictví byl vypracován návrh tzv. kovidové novely

zákona 258/2000 Sb., který byl předložen do PS Parlamentu ČR, dosud nebyl zařazen

na program jednání.

Ad dotaz č. 9

Ano, Ústřední krizový štáb byl již aktivován.

S pozdravem
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