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Vážení
v přílohách Vám zasílám pro informaci, k dalšímu využití a zajištění jednotného postupu
algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na
použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických
lékařů.
Žádám Vás, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty
S pozdravem

Přílohy
1.

Algoritmus_lnterpretace_POCT_Ag_VPL_PLDD(2.11,2020).pdf

2.

Algoritmus a interpretace POC Ag testu_socialni_sluzby_LDN(2.11,2020).pdf

3.

Management akutních onemocnění v ambulancích PLDD(verze s Ag testy_2.11.2020).pdf

4.

Management_respiracnich_onem_ambulance VPL(verze s Ag testy_2.11,2020).pdf

5.

Panbio_Ag_test_Abbott_cesky_navod_2.11.2020.pdf
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Rozdělovník:
Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajů ČR
Asociace nemocnic ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP
Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy
Krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Poskytovatelé sociálních služeb
Poskytovatelé zdravotní péče v přímé podřízenosti Ministerstva zdravotnictví
Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR
Sdružení praktických lékařů České republiky
Společnost infekčního lékařství ČSL JEP
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Na vědomí:
Náměstci ministra zdravotnictví
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 133275387-247292201103115609, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
3.11.2020
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Olga Čmejlová
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

