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                   Praha, Olomouc, 13. března 2020 

 

Doporučený postup pro zachování kardiologické péče v době epidemie SARS-CoV-2 / Covid - 19 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

Česká kardiologická společnost není kompetentním orgánem pro direktivní organizaci poskytování 

zdravotnické péče. Proto primární pokyny, jak by měly jednotlivé provozy poskytující kardiovaskulární péči 

postupovat, musejí vycházet z nařízení jejich poskytovatelů, resp. rozhodnutí managementu konkrétního 

zdravotnického zařízení. Přesto bychom rádi vydali obecné doporučení, podle nějž by mělo být optimálně 

postupováno. Uvědomujeme si, že velká část z tohoto doporučení závisí na adekvátní dostupnosti osobních 

ochranných pomůcek (OOP). 

 

Prioritním úkolem je zajištění akutní kardiologické péče v kardiocentrech, zejména pak péče o akutní 

koronární syndromy, akutní aortální syndromy, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční, oběhová a 

respirační selhání a závažné plicní embolie. Klíčovými hráči v poskytování této péče jsou katetrizační a 

arytmologické laboratoře spolu s koronárními jednotkami. 

 

Doporučujeme zřizovatelům těchto zařízení  

- uzavřít provoz těchto zařízení pro elektivní výkony; 

- při poskytování akutní koronární péče vybavit personál katetrizačních laboratoří adekvátními 

OOP, které by měly být použity u každého nemocného bez výjimky; 

- zakázat personálu katetrizačních a arytmologických laboratoří práci v provozech, kde je vysoké 

riziko infekce, tj. zejména v ambulancích. Minimalizace rizika infekce je u personálu těchto provozů 

maximální prioritou; 

- v provozu koronárních jednotek přistupovat ke všem nemocným jevícím známky respirační tísně 

jako k potenciálním nemocným s Covid-19;  

- omezit interakce personálu všech oddělení (tj. omezit účast na jednání kardio týmů, resp. na 

indikačních seminářích, hlášeních, velkých vizitách, seminářích a dalších akcích), pokud možno, 

realizovat je virtuálně; 

- na všech odděleních zajistit dostatek OOP a dezinfekčních prostředků s povinností nosit masku pro 

veškerý personál a nemocné, kteří jeví sebemenší náznak respiračního infektu; 

- poučit personál o nutnosti karantény v případech kontaktů s potenciálně infikovanými nemocnými a 

v případě projevů respiračního infektu či chřipkového onemocnění; 

- omezit ambulantní provozy na ošetření akutních případů, elektivní ošetření odložit s využitím 

elektronické preskripce chronické terapie a telefonických konzultací s nemocnými (viz dále 

doporučení pro ambulantní provozy). 
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Případná omezení ambulantních provozů mimo kardiocentra jsou v kompetenci každého zřizovatele. 

S ohledem na vysokou pravděpodobnost šíření nákazy přesto doporučujeme, aby i ambulantní provozy 

postupovaly v souladu s těmito doporučeními: 

- maximálně omezit ošetřování elektivních nemocných,  

- maximalizovat využívání OOP  

- vyžadovat, aby nemocní jevící sebemenší známky probíhajícího onemocnění a nemocní, kteří byli 

v exponovaných zemích či v kontaktu s nemocnými, primárně kontaktovali lékaře telefonicky a 

postupovali podle jeho pokynů nebo pokynů hygienické služby; 

- nemocné vyžadující ošetření vybavit ještě před vstupem do zařízení ochrannou rouškou; 

- minimalizovat počty nemocných v prostorách čekáren úpravou časů objednání; 

- vybavit čekárny dezinfekčními prostředky pro nemocné; 

- v případě odesílání nemocných do kardiocenter vždy předem avizovat jejich případná 

epidemiologická rizika. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme si vědomi, že část těchto doporučení nebude možno z provozních 

důvodů a z důvodů a z důvodů nedostupnosti OOP realizovat. Zajištění těchto prostředků je však mimo 

kompetenci a možnosti ČKS.  

 

Doufáme, že se společnými silami podaří epidemii SARC-CoV-2 zvládnou s minimalizací zdravotních 

dopadů a mortality a v reálné době se nám podaří vrátit se do standardního režimu poskytování zdravotní 

péče. 

 

S díly za spolupráci, 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleš LINHART, DrSc.    Prof. MUDr. Miloš TÁBORSKÝ, CSc. 

Předseda ČKS       Místopředseda ČKS 


