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Struktura prezentace
▪ Historie hlášení infekčních nemocí v českých zemích
▪ Vývoj od ISPO k EPIDATu
▪ ISIN
o strategické souvislosti
o vize a realizace
o legislativní zázemí
o ochrana osobních údajů a autorské právo
▪ EPIDAT vs. ISIN

Hlášení infekčních nemocí v českých zemích (I)
▪ konec 19. století: statistiky výskytu nemocí a souvisejících úmrtí
o infekční nemoci – nejčastější příčina úmrtí
o 1870, 1888 zdravotní zákony – úřední lékaři
•

okresní, obvodní a obecní lékaři, „městský fisik“
−
−
−

zprávy o zdravotních poměrech v obci, městě resp. zdravotním obvodu
očkování (neštovice)
řešení epidemií

▪ 1925: vznik Státního zdravotního ústavu
o 1932: Statistická laboratoř SZÚ
•
•
•

zpracovávala hlášení infekčních nemocí podle bydliště nemocných
a v místech nemocnic.
Prováděla měsíční rozbory hlášení infekčních nemocí a čtvrtletně je publikovala.
Směrnice pro reorganizaci hlášení a registraci infekčních chorob v ČSR
a prognózu infekcí
Zdroje: dr. Fránová; Kříž J, Beranová R: Historie Státního zdravotního ústavu, Praha, 2005, www.szu.cz

Stručná hlášení infekčních nemocí v českých zemích (II)

▪ 1946: pravidelné týdenní Epidemiologické zprávy SZÚ
o nakažlivých nemocech v Časopisu lékařů českých
▪ 1949 – 1964: hlášení vybraných nemocí KÚNZ/ OÚNZ
▪ 1965 – 1981: hygienická služba a ÚZIS
▪ IHE: Oddělení matematické statistiky a programování: úkol
„Hygienicko-epidemiologický informační systém“
o 1971: první počítač na IHE – děrné pásky

Zdroje: Kříž J, Beranová R: Historie Státního zdravotního ústavu, Praha, 2005, www.szu.cz;

ISPO
Informační systém přenosných onemocnění

▪ 1982: KHS v Ostravě
o dr. Vilém Holáň, dr. Čestmír Beneš

▪ přenos dat dálnopisem

Zdroj: Ing. Šebestová

EPIDAT
▪ 1990 – 1993 vývoj
▪ 1993: spuštění první verze
o SW: MS DOS, Epi Info verze 3
o týdenní předávání dat na disketách

▪ roční aktualizace
o stále MS DOS, Epi Info v 5

▪ Dr. Procházka, Dr. Beneš (SZÚ), Ing. Vymazal (KHS Brno),
Ing. Šebestová (KHS Č. Budějovice) …. a další

EPIDAT v 21. století
▪ problém se zaváděním aktualizovaných verzí
▪ narůstající problém propojení s novými technologiemi
o Windows 5, 7, 8, 10

▪ inovace v předávání dat
o zasílání disket – vzdálené telefonní připojení (BBS)
– Internet: Úložiště dat pro EPIDAT

▪ vlastní vývoj, hledání cesty
o 2007: Slovensko: EPIS
o financování z Norských, evropských fondů atd.

▪ opakovaná neúspěšná VŘ na dodavatele: 2007 – 2015
▪ 2017: poslední rok EpiDatu – dále technicky neudržitelný

ISIN – historické souvislosti

▪ 2000: budování NZIS na bázi internetových technologií
o jednotlivé registry a informační systémy
o první návrh HS – Epidat nabídnutý HS byl zamítnut kvůli obavám
z neodzkoušené technologie

▪ 2003: první „internetové“ registry v hygienické službě
o KAPR
o ARO, RTB, RPN, PANDEMIE, OČKO, Úložiště dat pro EPIDAT
o administrace: KSRZIS

▪ 2010 – 2014: budování Jednotné technologické platformy
o 2014: převedení stávajících registrů do JTP
Zdroj: ÚZIS

ISIN – milníky vývoje

▪ 2017: začátek vývoje ISIN
o pracovní skupina na SZÚ
o odd. IT vývoje ÚZIS – Ing. Tomáš Brauner, vedoucí

▪ 2018: k 1.3. aktivována první verze ISIN – další vývoj „za pochodu“

▪ květen 2018: ustanovena Rada ISIN jako poradní orgán správce =
MZ/HHČR

Legislativní podklady hlášení infekčních nemocí
▪ Rozhodnutí Rady EU č. 2119/98/EC
o o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství

▪ Prováděcí Rozhodnutí EU č. 2018/945
o o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí
být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů

▪ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o Vyhláška č. 306/2012, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
a ústavů sociální péče
o Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 275/2010 Sb. a Vyhláška č. 233/2011 Sb.)

▪ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách)
o NZIS

Aktuální řešení lokálních ohnisek nákazy COVID-19
▪ Klasické terénní šetření místně příslušnými KHS/HS hl. m. Prahy zůstává i
nadále osvědčeným postupem
▪ V ČR historicky poprvé využit projekt „Chytré karantény“ – nejdřív v pilotní fázi
▪ Červenec 2020: „Chytrá karanténa“ řízená centrálně Pohotovostním
operačním centrem pro veřejné zdraví – novým odborem v rámci sekce NH
▪ Úroveň transmise COVID-19 přechází ve většině krajů z komunitního přenosu
do lokálních klastrů
▪ Nastavení protiepidemických opatření v navazujícím období bude relevantní
lokálním vývoji epidemiologické situace
▪ Řada mimořádných opatření bude/je modifikována resp. zrušena
▪ Je důležité zaměřit se na udržení zvýšené COVID-19 surveillance na lokální
úrovni – význam pro včasnou detekci indikátorů další celoplošné epidemie.

Situace v hl. městě Praha
k 23. 5. 2020

Praha 18
Praha 8
Praha 6
Praha 13
Praha-Zbraslav
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Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Hl. město Praha
Cluster Radlická
Cluster PPL Jažlovice
Cluster McDonalds
Cluster MŠ Gagarinova
Cluster DS Pod Lipami

Zdroj: CŘT,13
https://uzis.cz

Hlášení KHS SČK, HS HMP
Cluster PPL Jažlovice (Praha-východ)
o celkem 35 potvrzených případů, značné zastoupení cizinců (Ukrajinci, Indové)
o část pozitivních zaměstnanců bydlí na ubytovnách
o došlo i k přenosům v rámci rodiny
o 20.5. další testování – vše negativní

o společnost si u smluvní PLS (Santé) zajišťuje opakované PCR testy i RT

Ubytovna Kutilova
o 22.5. – nahlášen případ - operátor výroby (Teleplán Prague s.r.o) - naposledy na pracovišti 7.5.

o PP 9.5. (horečka, kašel) – u PL dostal ATB, proveden RAPID test, poté PCR (po přemlouvání lékařky)
o výkon zaměstnání – Jažlovice, přes silnici PPL, do práce dojíždí metrem a autobusem
o ubytovna Kutilova – izolován na samostatném patře, které mají vyčleněno pro tyto účely
o kontakt z pokoje izolován na samostatném pokoji (odebrán 22.5., výsledek dosud není k dispozici)

o další kontakty (patro) jsou v karanténě
o 25.5. budou provedeny odběry PCR ( 24 osob)
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Zdroj: CFA, hlášení
KHS SČK a HS HMP

Cluster PPL Jažlovice
vývoj v čase a vztah k ostatním zařízením

Časová osa

35 případů
20 případů
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Zdroj: CFA, hlášení
KHS SČK a HS HMP

Situace ve Středočeském kraji
k 23. 5. 2020
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Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Středočeský kraj

Cluster Ubytovna Kostelec nad Labem

Cluster GDM Kladno

Zdroj: CŘT,17
https://uzis.cz

Situace v Moravskoslezském kraji
k 23. 5. 2020
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Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz
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Aktuálně
nakažení
Karanténa
Hospitalizovaní
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Porovnání vývoje v Moravskoslezském kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020

1 430

- 40

+ 70

+ 98

+ 48

+3

+9
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Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Moravskoslezský kraj

Cluster OKD

20 Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní okres Karviná

Cluster OKD

21 Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Ostrava-město
Cluster OKD

22 Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní okres Frýdek-Místek

Cluster OKD

23 Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Situace v příhraničí s Polskem
k 24. 5. 2020
• Dne 24. 5. bylo v celém Polsku nových pozitivních případů
305,
• Z počtu v oblasti Slezsko (6 958) je cca 2 700 horníků =>
38,8%.
• Přehled počtu pozitivních případů v oblasti Slezsko:
Slezsko
Celkové počty
Denní nárůst

•

19.5.
4994
386

20.5.
5159
165

21.5.
5339
180

22.5.
6 501
168

23.5.
6 780
162

8/2407

24.5.
6 958
161

Grafické porovnání denních přírůstků pozitivních případů
Polsko vs. Slezsko
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Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://Katowice. gosc.pl, https://mapakoronawirusa.pl, https://chk.nakit.cz

Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK
▪ Aktualizace ke 24. 5. 19:00 hod – celkem 212 potvrzených
Případů:
o
o
o
o
o

154 zaměstnanců (z toho 6 pendlerů)
54 rodinných příslušníků
4 jiní pracovníci
průběh: 50% asymptomatický / 43% lehký / 6% střední
Bez nutnosti hospitalizace

+ Důl ČSM Jih – 3 případy (2x báňský záchranář, 1x doprava)
+ Důl Armáda – 1 případ (kontakt případu z dolu Darkov)
▪ 18.5. a 22.5. - 24.5. – 2 393 odběrů u zaměstnanců OKD (OT AČR + ZZS)
o dosud vyšetřeno 2 101vzorků , z toho 133 pozit. (6%)
25
Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK

Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK
Pro potřebu EPI šetření zapojeni další pracovníci:
▪ Za KHS MSK
o zaměstnanci dalších oddělení KHS MSK a ÚP
o celkem 30 nových přístupů do Daktely

▪ Za AČR
o celkem vypomáhá 15 proškolených mediků FVZ s přístupem do Daktely
• 5 mediků v Ostravě
• 10 mediků - volání probíhá vzdáleným přístupem (mimo KHS)

26
Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK

Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK
Činnost odběrných týmů AČR při plošném testování:
▪ Termín: 23. – 24. 5. 2020 (So-Ne)
▪ Průběh odběrů:
- v pátek (cca 300 odběrů) a v pondělí zajišťuje odběry ZZS MSK
- sobota - odebráno celkem 903 vzorků (bylo plánováno cca 700 osob)
- neděle - odebráno celkem 292 vzorků

▪ Rozsah zabezpečení odběrnými týmy: celkem 6x OT AČR + 1x ZZS
- dosud dislokované týmy 18 a 19
- posílení týmy 7, 8, 20, 23 (v případě nutnosti možnost stažení týmu z OLK)
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Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK

Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK
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Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=3200007180030977&set=pcb.3200010450030650

Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK
Mimořádné opatření č. 2/2020 KHS MSK:
▪ spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření na území okresu Karviná v:
1. omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách
2. nařízení zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje
lůžková péče, s výjimkou:
-

přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení
návštěv nezletilých pacientů
návštěv pacientů s omezenou svéprávností
návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění

3. nařízení zákazu návštěv osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všech odlehčovacích sociálních
službách
29
Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK

Stav testování v MSK k 23. 5. 2020

23.5.2020

Vyšetřené vzorky
za 22.5.2020

Nově pozitivních
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Zdroj: CŘT, CFA

Stav testování v MSK k 24. 5. 2020

24.5.2020

Vyšetřené vzorky
za 23.5.2020

Nově pozitivních
53
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Zdroj: CŘT, CFA

