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Váš dopis ze dne 25. května 2021

doplněný dne 8. června 2021

V Praze dne 23. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 25. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. doplněnou na základě výzvy dne 8. června

2021; kterou jste požádala o sdělení, jakým způsobem máte v běžném životě

prokazovat, že jste prodělala onemocnění COVID s tím, že jste popsala Vaše zkušenosti

s COVID a uvádíte, že Vám lékařka nevystaví potvrzení o prodělání COVID, jelikož jste

neabsolvovala PCR test, jehož datum je ze strany lékaře vyplit. Domníváte se, že

nežádáte přece potvrzení o PCR testu, ale o prodělání nemoci COVID.

K Vaší žádosti uvádím následující:

V tuto chvíli je opravdu nutné se řídit platnými předpisy a opatřeními a nelze vystavovat

potvrzení na základě Vašeho přesvědčení.

Co do Vámi uvedené skutečnosti, že protilátky u Vás byly prokázány uvádím, že

specifické protilátky anti-SARS-CoV-2 třídy IgG jsou známkou prodělaném onemocnění

Covid -19 u lidí, kteří nebyli proti Covid očkováni. Avšak ochranná hladina protilátek,

která by zaručovala prevenci před nemocí Covid, nebyla dosud stanovena, protože není

známa. Dynamika poklesu protilátek je velice individuální a nelze ji dopředu určit, musela

by se v pravidelných intervalech opakovat. Minimálně 1x za měsíc. Individuální výše

protilátek je ovlivněna radou faktorů, včetně velikosti infekční dávky, kterou se jedinec

nakazil a také individuální reakci imunitního systému na infekci.

Naproti tomu vysoká hladina protilátek po očkováni je zaručena stabilní dávkou vakcíny

s přesně známým obsahem antigenu. Proto je u všech očkovaných jedinců zaručena

dostatečná antigenní stimulace imunitního systému.
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