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Váš dopis ze dne 2. června 2021,

doplněný dne 7. června 2021

V Praze dne 9. 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 2. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste se dotázala, zda Vám postačí k prokázání imunity/bezinfekčnosti

(např. pro cestování, pobyt v lázních v ČR, sportovní aktivity, návštěvy saun apod.)

laboratorně potvrzené protilátky v séru a potvrzení od lékaře o prodělání covid 19, abyste

se nemusela stále testovat a popř. pobývat v nějaké karanténě.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Co do Vaší informace k pozitivnímu testu na protilátky, i zde musíme uvést, že specifické

protilátky anti-SARS-CoV-2 třídy IgG jsou známkou prodělaného onemocnění Covid -19

u lidí, kteří nebyli proti Covid očkováni. Zjištění pozitivních protilátek proti SARS-CoV-2

automaticky neznamená, že má jejich hladina dostatečný protektivní efekt proti případné

další nákaze. Do současné doby stále není definována tzv. protektivní hladina protilátek,

tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou. Nelze tedy bohužel

interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku. Problematika je intenzivně

celosvětově diskutována a zatím bohužel nález IgG protilátek znamená jen, že osoba

chorobu velmi pravděpodobně prodělala, ale nelze definovat, zda je dostatečně

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

musela by se v pravidelných intervalech opakovat, minimálně jednou za měsíc.

Individuální výše protilátek je ovlivněna řadou faktorů, včetně velikosti infekční dávky,

kterou se jedinec nakazil, a také individuální reakcí imunitního systému na infekci.

Do doby, než bude konsenzus na protektivní hladině protilátek bohužel nelze tyto

zohlednit v opatřeních.
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