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Váš dopis ze dne 5. června 2021

V Praze dne 24. 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 5. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste vznesl následující dotazy:

1.Rozumím potřebě nadále provádět screeningové testování u osob, které nejsou

očkovány alespoň 1. dávkou očkování (dle schématu) nějakou dobu. Tyto testy jsou

hrazeny ze zdravotního pojištění.

a) Proč je screeningové testování hrazeno ze zdravotního pojištění, a ne ze

zvláštní kapitoly rozpočtu?

b) Proč je toto schéma od 1.6 nastaveno tak, že znemožňuje osobám, které ještě

očkovány nejsou (nemohou nebo nemohly do nedávna být), fungovat

plnohodnotně celý měsíc? 2 PCR testy měsíčně a AG test týdně toto neumožňuje

– i při maximální optimalizaci to vychází na pokrytí 26 dnů. Nyní je toto u části

osob kryto testováním ve škole/zaměstnavatele, ale to neřeší všechny aktivity a

není dostupné všem (příklad: studenti VŠ a osoby mladší 16 let od prázdnin).

Proč nejsou osobám, které čekají na termín 1. dávky nebo kterým „nabíhá“

účinek první dávky nebo nemohou být očkovány (< 16 let), hrazeny 4 PCR testy,

což by umožnilo ve společnosti plně fungovat (téměř) celý měsíc?

2. Proč není mnohem více dostupné neinvazivní PCR testování ze slin/ kloktací, důležité

zejména pro skupinu < 16 let, které očkování ještě nějakou dobu nebude dostupné,

zejména když jeho využití předpokládá strategie od září pro školy?

3. Na základě jakých odborných podkladů jsou při nynější nízké incidenci ve většině

okresů ke screeningu používány antigenní testy? Tyto jsou primárně určeny pro

příznakové osoby.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Je dáno zákonem, co se hradí či nehradí z prostředků zdravotního pojištění. Počet a

druh hrazených testů v kalendářním měsíci je stanoven na základě dohody poradních

týmů pana ministra.
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Závěrem pak uvádíme, že se domníváme, že dostupnost testů je dostatečná. Antigenní

testy jsou rychlé – výsledek do 20 minut; jsou levné, a vhodné pro hromadné testování.
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