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Centrální řídící tým
Zřízen usnesením vlády ČR číslo 342
ze dne 30. března 2020

Centrální řídící tým COVID-19 je poradním orgánem vlády České republiky dočasného charakteru k zajištění
řízení a koordinace opatření přijatých Českou republikou v rámci řešení virového onemocnění COVID-19
/označovaný jako SARS CoV-2/ s důrazem na řešení opatření tzv. „Chytré karantény“.
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Centrální řídící tým - působnost

 CŘT provádí analýzy a predikce vývoje situace v souvislosti COVID-19, plánuje
a připravuje doporučení k realizaci opatření se všemi zapojenými ústředními
správními úřady, PČR, HZS, AČR…
 CŘT zabezpečuje operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu
realizace přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění
z ohniska nákazy do dalších oblastí ČR.
 CŘT navrhuje systémová opatření k řešení situace a předkládá je k projednání
a schválení na jednání vlády ČR.
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Vláda ČR

CŘT ‐ Model řešení situace v ohnisku nákazy dle usnesení vlády č. 342
CŘT

Hlavní
Hygienik ČR

ISIN
COVID kliniky

COVID
laboratoře

KHS

LO
TCC

HEJTMAN

informační tok
požadavky na CŘT

vstupy

KONCENTROVANÉ ÚSÍLÍ SLOŽEK

MZ

MZ+AVZdr ANALÝZA A
HODNOCENÍ SITUACE V KRAJÍCH

OHROŽENÁ OBLAST

Předseda
CŘT

PČR
PČR KARANTÉNA A JEJÍ
KONTROLA, hodnocení

KVV

HEJTMAN

AČR ODBĚROVÁ MÍSTA (DOČASNÁ
A MOBILNÍ), dekontaminace,
posílení PČR a KHS

LABORATOŘE
HZS

KHS

HZS ZAJIŠTĚNÍ OOP,
DEKONTAMINACE, zapojení dob. HS
NEMOCNICE

TCC navýšení kapacit ve prospěch
KHS, TRASOVÁNÍ OSOB

MEDIÁLNÍ PODPORA
„STRATCOM“

OSTATNÍ
MATERIÁL

MZ + MPO

Největší výzva pro CŘT
„CHYTRÉ KARANTÉNY“ ?
…PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
NA KRAJSKÉ A CELOREPUBLIKOVÉ
ÚROVNI VČETNĚ JEDNOTNÝCH
POSTUPŮ…
Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/
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Vláda ČR
MZ ČR
KRAJ

Indikace

Praktický
lékař

Informace
o rizikovém
kontaktu

CŘT Analýzy a predikce vzniku ohnisek
nákazy, operační řízení

KHS
ZZS
součinnost

Pokyn k odběru

Mobilní
odběrové týmy

koordinace odvozu
vzorků na základě
kapacit laboratoří

Rizikový
kontakt

On-line data

vzorky

a informace o situaci

vzorky

Odběrové místo
(stacionární)
Odebrané vzorky
Volná kapacita odběrů

Laboratoře
Hlášení volných
kapacit (48h)

Integrační platforma systému
Chytré karantény

Součinnost
složek v systému
„CHYTRÉ
KARANTÉNY“

Nástroje
systému
„CHYTRÉ
KARANTÉNY“

EPI Dashboard

COVID FORMS App

Situační mapa CŘT

eRouška

Vzpomínkové mapy

Daktela

Datové sady MZ ČR
a ISIN

Linka 1212

Covid Forms App (CFA)
 Databáze Odběrných míst, laboratoří a jejich
vazby
 Denní záznamy o provedených odběrech
 Denní záznamy o laboratorních vyšetřeních
 Hlášení z KHS a hlášení událostí
 Agregace dat a integrace datových zdrojů
pro ostatní nástroje
Webová aplikace vyvinutá specialisty AČR
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NAKIT EPI Dashboard ČR

 Vizualizace statistických dat
o průběhu epidemie
 Přesná statistická data poskytována
ÚZIS (bez osobních údajů občanů)
 Přehledy za ČR i zahraničí
 Zobrazení kapacity a vytíženosti
laboratoří a odběrových míst
 Přehledy o počtech hovorů
trasovacích call center při KHS

9

Situační mapa CŘT


Zobrazení epidemiologické situace v ČR a
okolních států s napojením na datové výstupy



Zobrazení epidemiologické situace v zahraničí



Zobrazení polohy a stavu Odběrových míst,
laboratoří a krajských hygienických stanic



GPS polohy mobilních odběrových týmů AČR



Rozmístění HZS



Stav hraničních přechodů ČR



Různé druhy podkladových map
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DAKTELA


Kompletní přehled šetření od pozitivního
pacienta (1. a 2. hovor), přes rizikové
kontakty (3. hovor) až po informování
praktického lékaře (4. hovor)



Jednotný systém evidence případů



Obousměrný přenos dat s krajskými
systémy



Podpora pro pracovníky KHS formou
znalostní báze přímo v systému, linka
technické podpory



Transparentní systém návrhů na změny
a jejich zavádění
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Vzpomínkové mapy
 Datová podpora vyhledávání
rizikových kontaktů
 Doplňkový nástroj pro
epidemiologické šetření
 Pomoc pacientům vzpomenout si,
kde se v posledních dnech
pohyboval
 Systém se bude v následujících
týdnech obohacovat o data
z bankovních karet
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Mapy.cz
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eRouška
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Podpůrné aplikace

On‐line data
Datové sady epidemiologické
situace v České republice

Chytré mapy

Statická data

SPOLEČNÝ OBRAZ SITUACE
(AČR)

EPI COVID‐19 DASHBOARD (NAKIT)

GPS polohy OdT
konsolidované

Portál řízení CŘT (AČR)
GPS polohy OdT
konsolidované
Komunikace s CŘT
email, mob. tel

On‐line data
kapacity odběrových míst
kapacity laboratoří

On‐line data
Kapacity odběrových míst
a poloha

Týmy AČR na KHS

Kapacity laboratoří a poloha
KHS a ÚP kontakty, události,

KHS a ÚP
Události
Hlášení

Odběrová místa
(stacionární)

Laboratoře

Odebrané vzorky
Volná kapacita odběrů

Hlášení volných
kapacit (48h)

GPS poloha OdT

Mobilní
odběrový tým

hlášení

Deník operace
• Události
• Činnost
• Poloha
• Požadavky

Hlášení činnosti
Hlášení odběrů
Hlášení logistických
požadavků

COVID FORMS App (AČR)
CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ TÝM

VÝSTUPY A DOPORUČENÍ
CŘT
„CHYTRÉ KARANTÉNY“

Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/
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Denní analytické výstupy s hodnocením
situace a predikcí vývoje situace
• Situace v příhraničí s Polskem k 26. 5. 2020
• Dne 26. 5. bylo v celém Polsku nových pozitivních případů 445,
• Z počtu v oblasti Slezsko (7 414) je cca 2 700 horníků => 36,4%.
• Přehled počtu pozitivních případů v oblasti Slezsko:
Slezsko
Celkové počty
Denní nárůst

21.5.
4994
386

22.5.
6 501
168

23.5.
6 780
162

24.5.
6 958
161

25.5.
7 071
89

16/2471

26.5.
7 414
274

Grafické porovnání denních přírůstků pozitivních případů COVID-19
Polsko vs. Slezsko

85
0/200
45,2

LBK

Dolnoslezsko
0/196
35,6

3/601
60,9

Opolsko

274/7414
161,6

KHK

Slezsko

0/287
55,2

0/737

29/1508

PDK

116,5

125,3

OLK

MSK

nové/celkem
celkem na 100 tis. obyvatel

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://Katowice. gosc.pl, https://mapakoronawirusa.pl, https://chk.nakit.cz
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Ve spolupráci s ÚZIS rozšíření a zavedení E-žádanky
pro celorepublikové použití
LIS CovIT +
Covid Forms

Samoplátce

vzorek

Indikující E- žádanka / papírová
lékař

KHS

E-žádanka + vzorek

E-žádanka +
výsledek

ISIN

Odběrové místa / týmy

Epid. šetření

Laboratoř

Hovor

ÚZIS Žádanka

E-žádanka:

E-žádanka:

+

•
•
•

+ Do žádanky bude doplněno pole kód diagnózy ‐
dvě možnosti:
o U071 ‐ COVID‐19 (potvrzené)
o U6975 ‐ Podezření na COVID‐19
+ Příznaky: bez příznaků / kašel, zvýšená teplota,
bolesti v krku, svalů, hlavy, únava, ztráta čichu,
chuti, nebo jiné příznaky

ISIN

Datum odběru
Místo odběru
Typ odběru

E-žádanka:

+

•
•

Potvrzení E-žádanky
Datum přijetí vzorku

+

•
•

Výsledek +/-/nejasný
Datum vyšetření

ISIN (páteřní informační systém)
Periodicky propisování informací o potvrzení žádanky OM a Laboratořemi

EPI COVID-19 DASHBOARD
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Co by měla přinést chytrá karanténa…
Stabilní systém řešení pandemie - základ systému Krizového řízení zdravotních hrozeb ČR
občané
média

věd
a

armád
a
vláda

KHS

univerzity

IT firmy
zdravotníci

HZS
19

Centrální řídící tým – doporučení pro MZ
Vytvořit plán zvládání zdravotních hrozeb v ČR - druhá vlna COVID-19:
 Hodnocení situace – predikce dalšího vývoje (nejpravděpodobnější/nejhorší varianta)
 Strategický záměr – způsob řešení zdravotních hrozeb
 Definování zdrojů:
•

personální,

•

materiální (materiál okamžité potřeby, disponibilní zásoba, krizová zásoba),

•

kapacity zdravotnických zařízení (postupný nárůst kapacit OM, LAB, ZZ…),

•

SW nástroje (systémy centrálního řízení, sběru dat, analytického hodnocení…),

•

finanční (Plán realizace finančních výdajů následně Akviziční plán čerpání FP).

 Stanovení úkolů k naplnění strategického záměru (zdravotnická zařízení, KHS, laboratoře,
praktičtí lékaři, odběrová místa…)
 Požadavky na součinnost s rezorty a ÚSU
 Legislativní a právní podpora (úprava zákonů, krizových plánů…)
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