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Beseda s profesorem Romanem Prymulou a doktorem Janem Chvojkou
02.09.2020

TV Barrandov

Jaromír SOUKUP, moderátor
Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov, vítejte u pořadu JS Live, kde každý den, tedy přesněji řečeno od
pondělí do pátku se svými hosty glosujeme, komentujeme aktuální události a obávám se, že ani dnes nebude ta
aktuální událost jiná než v podstatě skoro vždy při tomto vysílání. COVID, nákaza koronavirem, související
opatření vlády, ekonomická situace, to jsou dnešní témata s panem profesorem Romanem Prymulou, dobrý
večer, pane profesore.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Dobrý večer.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A panem doktorem Janem Chvojkou z ČSSD, předsedou poslaneckého klubu Parlamentu České republiky, řekl
jsem to správně správně?
Jaromír SOUKUP, moderátor
Poslanecké sněmovny.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Hezký večer, děkuju za pozvání.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Dobrý večer, pánové a já děkuju za to, že jste přijali pozvání. Ta téma je jasná, pane profesore, když srovnám ta
čísla, máme 502 nakažených dnes tedy, ministerstvo zdravotnictví to uvedlo ke včerejšímu datu, ale je to nejvíc
co jsme, 503 pardon, které jsme měli, je to nejvyšší číslo, které jsme měli. 435 zemřelých, 166 pokud si dobře
pamatuji hospitalizovaných, ta čísla vypadají dramaticky, jsou dramatická?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Tak my se musíme se na to podívat asi v kontextu toho, jak se to onemocnění vyvíjí a my jsme tady v březnu, v
dubnu měli pík, který se pohyboval někde na úrovni 430 hospitalizovaných, to je to co nás trápí. To znamená to
jsou ty těžké, těžší případy, které vyžadují v podstatě ventilaci nebo i ecmo a dnes je třeba říci korektně, že ty
případy jsou výrazně mírnější, jsou zhruba na třetině, ale na druhou stranu ty přírůstky, které tady jsou v
posledních dnech, které opravdu atakují už hranici 500, protože to je vlastně druhá hodnota, která přesáhla
pětistovkou úroveň, tak vedou k tomu, že přibývá počet těch těžších případů v nemocnicích a my jsme za ty
poslední dny zaznamenali skutečně nárůst, protože v tuhle chvíli už jsme na 170, takže je vidět, že se něco děje.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A teď mě odpovězte nebo vysvětlete mi to, jsou dvě teorie, já poměrně často slyším nebo čtu, že ten, že ten virus
se chová jinak, že ten průběh to onemocnění mírnější, vzpomenu třeba doc. Šmuclera, který je takovým tím
zastáncem té, já tomu říkám chřipková teorie, že v podstatě ten COVID, to onemocnění COVID je něco jako
chřipka a že nemáme tomu věnovat příliš velkou pozornost a ten relativně malý počet hospitalizovaných ve
srovnání s počtem nakažených je právě dán tím, že je to lehčí a pak je tady druhá teorie která říká, není to
pravda, ten virus se chová plus minus pořád stejně až na to, že v tom březnu a dubnu jsme tak dobře netrasovali,
pravděpodobně těch nakažených bylo daleko více, než jsme dokázali odhalit, a proto ten počet hospitalizovaných
jaksi opticky vypadal jako daleko procentuálně daleko horší, kde je pravda, jestli mi rozumíte té otázce?
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Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Rozumím, ale já si stejně myslím, že ta pravda je někde uprostřed, že ty černobílé aspekty toho problému asi
nejsou korektní, ale je jasné, že v tudle chvíli ten virus se chová trochu jinak a není to tím, že by putoval, tady
řada lidí tvrdí, že mutuje a že ten průběh je mírnější kvůli tomu, to opravdu není, on má svůj opravný
mechanismus, takže ty mutace se zpravidla odstraňují a pokud jsou, tak jsou velmi mírné, ale je jasné, že v tom
období, kdy my jsme vlastně zachytili ten nižší počet klinicky závažných případů, tak to souvisí zřejmě s tím, že se
dostáváme do menší expozice virové dávce, takže jsme v letní sezóně, máme větší distanci. Jsme venku a tím se
vysvětluje, že tady je zřejmě takovýto mírnější klinický průběh, ale je to jedno velké ale, pokud je to pravdou, tak
my bychom v těch podzimních a zimních měsících se měli dostat zase do situace, kdy to bude závažnější, jestli to
tak bude, tak je to potvrzení této teorie a to je jedna věc a druhá věc je a to chci zareagovat na tu chřipku, já
nemohu souhlasit s tím, že je to prostě mírná chřipka, za A i v této situaci, kdy je podstatě mírnější smrtnost, tak
jsme někde na 06 u té chřipky jsme na 01, takže v tomto slova smyslu je to 6× závažnější, ale to, co je horší, my
dneska nemáme tolik těch nejzávažnějších průběhů, včetně úmrtí, ale když se podíváme na ty různé pitevní
protokoly z Německa nebo ze Spojených států, tak tam jsou různá orgánové postižení, včetně nervové soustavy a
my nevíme, jestli u těch mírných průběhu to bude mít nějaký dlouhodobý dopad nebo nikoliv, a proto já si myslím,
že bychom měli být obezřetní alespoň do doby, než tady bude ta vakcína.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Jasné, jasné stanovisko a teď taková základní otázka, víte, v březnu a v dubnu jsme v podstatě všecko uzavřeli,
omezili jsme jako sociální kontakty na minimum, byly naprosto povinné roušky, velmi intenzivně se hovořilo o
dezinfekci rukou, o hygieně a tak dále a zdá se, že opravdu ta opatření zabrala. Vy tomu říkáte vy odborníci, že
jaksi i ty nakažení se dostali s menší virovou dávkou a zabrala, pak jsme podle mě trošku mylně chybně, asi teď
mluvím za veřejnost, dospěli k názoru, že už je to za námi, na začátku července, že už jsme to porazili, že už je to
za námi, že to největší nebezpečí pominulo a že se rychle vracíme tam, kde jsme byli zvyklí býti před tou
nákazou, takže se otevřely restaurace, otevřely se bary, zrušily se roušky, i když nějaká omezení počtu osob na
sportovních událostech a tak dále byly, málokdo si upřímně řečeno s tím dělá těžkou hlavu, teď ta čísla rostou,
lidé se vrátili z dovolených, teď děti nastupují do školy, to znamená lze očekávat, že ten virus se do těch rodin
nějakým způsobem zase začne šířit, lze očekávat, že přistoupíte k těm omezujícím opatřením znovu, myslím
plošně, když víme, že de facto funguje a ještě poznámka, já když jsem v létě jel, byl jsem autem ve Španělsku, ve
Francii, projížděl jsem Německem, tak tam ty opatření, co se týká roušek a sociální distance, jsou podstatně
přísnější než u nás.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Tady je několik paradoxů. My jsme prošli etapou, kdy ten národ opravdu táhl za jeden provaz a my jsme v těch
prvních dvou měsících byli schopni vyvinout úsilí, které prakticky tu první vlnu zastavilo a my jsme jí zastavili v
podobě, kdy tady bylo naprosté minimum úmrtí, které, když srovnáváme ty meziroční křivky, tak se vůbec
neprojevilo a bohužel to šlo do podoby, kdy lidé si myslí, že vůbec ten koronavirus nám nijak nehrozí a ta situace
je rozdílná ve srovnání s těmi západními zeměmi, kde měly desítky tisíc úmrtí a ti lidé si to pamatuji, že to bylo u
nich, a proto v podstatě dodržují nějaká elementární opatření a já si myslím, že to není o tom, abychom tady
znovu zavřeli celou republiku, ale alespoň bychom měli dodržovat to, co nás zas tolik neničí, a to jsou ty roušky,
to je ta distance a v tom já vidím obrovský rozdíl a to je možná důvod toho, proč my máme takto narůstající počty
a opravdu teď jsme na chvostu Evropy a byli jsme na začátku.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pane doktore, to je, to čím jsme skončili s panem profesorem, je to klíčové, protože zdá se, že ta ochranná
opatření, tak jak říkal pan profesor, opravdu zabrala, díky nim jsme v podstatě zvládli tu zdravotní část té
epidemie a tu ekonomickou nechme zatím stranou, jsme zvládli pro tu zdravotní část epidemie a teď ta ochota se
k tomu vrátit, je poměrně malá, akorát já mám obavy ze dvou věcí, jakmile se to jednou rozjede exponenciálně,
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jako jsme to třeba viděli ve Spojných států, tak už se to pak nedá zastavit a za druhé mám obavy z věci, že politici
nebudou mít odvahu to znovu udělat, protože jsme se ubezpečili, že už jsme to porazili, tak teď na vás jako na
politika.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Tak já dám příklad ze sněmovny, z minulého týdne. Mně volali z pondělí Kanceláře Poslanecké sněmovny pan
Morávek, který mě upozornil na to nebo sdělil mi, že 13 poslanců jde do karantény, byli to poslanci, kteří byli v
nejbližším okruhu.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Karly Šlechtové.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Karly Šlechtové, kteří seděli vedle ní nebo za ní nebo pod ní, ale prostě ti v nějakém kruhu v jejím okolí a Karla
Šlechtová byla jedna z mála poslankyň a poslanců, která měla před 14 dny, kdy byla mimořádná schůze
sněmovny.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Kde se řešily volební zákony, aby lidi mohli volit v karanténě, za měsíc v krajský volbách roušku jo, no a co já
mám informace, tak ani jeden z těch 13 kolegů, kterým dnes ta karanténa končí. 2. září, nakažený není, to
znamená ty testy byly negativní, takže tady se ukazuje, že možná ta rouška opravdu pomáhá nebo možná,
opravdu pomáhá, možná kdyby jí neměla, nejsem doktor, nevím, ale kdyby jí neměla, tak možná by se stalo to, že
/souzvuk zvuků/ 13 kolegů.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Jestli budete mít odvahu to udělat, jestli budete mít odvahu jako politici to udělat, protože jsme si řekli, že bude
chytrá karanténa, která nebude, která bude tak chytrá, že se všechno dotrasuje a nebudou potřeba ta plošná
opatření, že se to bude dělat jen s chirurgickou přesností na ulice a města a tak dále a teď se ukazuje, že ten
virus je možná silnější, no tak on je tak silný, jak upozorňovali odborníci, ale je silnější, než si politici mysleli a
jestli náhodou ta plošná opatření typu roušky nebo plošné uzavření, já nevím, jestli nutně potřebujeme ty bary
typu Techtle Mechtle nebo něco podobného mít otevřené, jestli to nebudete brát vy jako, vy jako politici jako
prohru, chápete?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já bych dal na odborníky, pokud by odborníci nabyli dojmu, že je potřeba roušky opět nasadit, tak bych je
poslechl a prostě roušky bych nasadil, koneckonců já sám před 14 dnama jsem byl nastydlej, myslím si, že by to
bylo dobrý tohle to nějakým způsobem brát do budoucna jako určitou, určitý plus tý koronakrize, to znamená, když
člověk je prostě nastydlej, má rýmu, smrká, tak aby už dneska si tu roušku vzal a nejenom když jde do MHD, ale
třeba do práce, takže já si myslím, že ty roušky furt mají, furt mají nějakej účel, že mají furt nějakej smysl. Já,
kdyby to bylo na mně, tak si myslím, že by se například v těch uzavřených prostorách měly nosit.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Upřímně řečeno mně přijde v obchodním centru mít roušku ne příliš omezující.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Přesně tak.
Jaromír SOUKUP, moderátor
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Mně by to asi teda v zásadě nevadilo, víte čeho se totiž bojím, pokud by ta čísla nadále stoupala a stoupala a
stoupala, aby stát pak nebyl nucen přikročit k dalším a velmi tvrdým omezujícím opatření, zejména v té
ekonomické oblasti, což už byly by, byly takové škody hospodářské, že bychom to v jednom roce pravděpodobně
zvládali opravdu těžko, toho se bojím, proto nejsem žádný omezovač, ale myslím si, že ta běžná věc, jako je
rouška, sociální distanc, zvýšená hygiena a podobně by mohli být přijatelná.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Měl jste pravdu v tom, že kamarád, který byl v Itálii o prázdninách a ve Francii mi říkal, že když jel v Itálii do
restaurace, tak v roušce, roušku si mohl sundat jenom v restauraci, když šel třeba na toaletu, tak si jí musel opět
nandat a v té restauraci museli třeba vyplnit svoje jméno, počet osob, který s ním u stolu sedí i telefonní kontakt
tam musel nechat, jo to znamená já si myslím, že ta opatření tady, která jsou teď, jsou mnohem méně toho
člověka nějakým způsobem omezující, než je například /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor
No, to je pravda, to je pravda, ta moje osobní zkušenost je ve Španělsku zmizely papírové jídelní lístky a je QR
kód na stole, který si prostě musíte vyfotit a ono vám v tom vašem mobilu ukáže to menu, jinak se to prostě nedá,
aby se to, aby se na to nesahalo desítky lidí a mezi politiky je tady vážná debata o tom, je tam porozumění
anebo?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já si myslím, že jsme tu poslední debatu zaznamenali vlastně před, kolik to je 14 dnů, kdy původně tam byl plán
nosit roušky na mnohem více místech, než se nakonec nosí dnes. Viděli jsme, že se možná pan premiér Babiš
zalekl veřejného mínění a že nakonec, že nakonec ta realita je jiná.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Právě proto jsem říkal, budete mít odvahu, víte takhle jsem to.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Takhle, no, jestli se ptáte mě osobně, tak já bych jí třeba měl, ale já nejsem ten, kdo sedí ve vládě a kdo by o tom
rozhodoval, to znamená já byl ten, kdo si myslí, že by sem měli poslouchat odborníci, politici odborníci až na
výjimky nejsou, tomu nerozumí všemu, pokud by odbornicí na epidemie řekli, že se roušky mají nosit, tak by se
nosit měli.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pana profesore? Myslím, že není většího odborníka.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Já, já s tím naprosto souhlasím, ale ten problém je, že bohužel tedy do role odborníků se pasovala celá řada i
uznávaných lékařů, ale z jiných oborů a potom já rozumím tomu, že ta veřejnost je skutečně zmatená, protože
tady slyší slova jednoho odborníka, proti tomu slova druhé odborníka a ten běžný občan si skutečně neumí
vybrat, co se děje, jaký má být ten názor, ale mně trochu vadí, že ten proces se zpolitizoval a že tady jsou lidé,
kteří tvrdí, že ta rouška je nějakým politickým náhubkem, já na to argumentuju úplně jednoduše, představme si,
který politik by tady vynucoval roušky, co by mu to přineslo. To jsou přece obrovsky negativní body, a proto se to
každý bojí, to znamená nechcete roušky tady nějakým plošným režimem vyhlásit, ale když se podíváme na řadu
zemí světa, tak my jsme tady v podstatě byli na začátku a na začátku jsme byli jediný na tom západě a všichni
nás kamenovali a teď všichni v podstatě až po Spojené státy, kde i ten Trump už tu roušku občas má a ví, že z
nějakého důvodu je asi účelné ji nosit. A my jsme teď ty černí, kteří bychom ty roušky nosit vůbec neměli.
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Jaromír SOUKUP, moderátor
Tak je pravda, že to tak působí trochu ode zdi ke zdi jo, v březnu my jsme byli velmi přísní, velmi přísní a museli
jsme mít roušku v autě a podobně a teď zase ve srovnání s ostatními státy jsme úplně ultraliberální, protože
upřímně ve Španělsku nemůžete ani venčit psa bez toho, aniž byste měl roušku, i když v okolí prostě nikdo není,
bude tam ta odvaha, cítíte to vy to rozhodnout?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Já si myslím, že nastane doba, kdy ta odvaha bude, určitě tady nebo roušky už ve vnějším prostředí, ale to, že by
měly být od nějaké etapy ve vnitřní prostředí a mělo by se to zapínat ne podle nějakého centrálního termínu, ale
podle toho, jak se bude zhoršovat situace v jednotlivých regionech, tak to si myslím, že by nastat mělo a na tom
by ti odborníci trvat měli.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pane profesore, znepokojí vás ta čísla nakažených, budou stoupat a pokud ano kam?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Tak já myslím, že.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pokud existuje nějaký model, já nerozumím epidemiologii, ale pokud existuje nějaký výpočet.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Ta čísla musí každého trochu znervózňovat, protože berme to tak, že my máme zhruba lineární nebo mírně
narůstající trend, který já v podstatě ukazuje, že ten přírůstek denní je kolem 1,8 %, což bychom asi přežili do
doby, než by tady byla vakcína pro ty rizikové skupiny zejména, ale musíme si uvědomit, že dnes toho viru
populaci už je tolik, že může dojít skutečně k nějakým explozivním nárůstům a vzniku řady ohnisek a když se
podíváme kolem třeba na Izrael, tak tam začaly chodit děti do školy a došlo k explozi a to je to riziko.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To jsem se chtěl zeptat, jak významný je, jak významný je tedy první školní den bez jakýchkoliv opatření. A
upřímně teď moje otázka je, nevím, jestli vy můžete odpovědět nebo budete chtít odpovědět. Proč, proboha úřad
hlavního hygienika nechal to rozhodnutí o rouškách ve školách na ředitelích škol, vždyť oni tomu přeci nemůžou
rozumět. Rozumíte?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Já tomu rozumím, ta kritika přichází zejména z řady ředitelů těch škol, ty ředitelé by měli mít nějakou autonomii,
ale je logické, že by k tomu měli mít naprosto exaktní manuál, protože oni nejsou odborníci a měli by se
rozhodovat podle toho, to co asi bylo nešťastně komunikováno, je vůbec ten Semafor, protože pokud tady budu
mít nějaké barvy, tak lidé očekávali, že při té barvy se něco stane a teď se ukazuje, že vlastně v rámci každé té
barvě je škála dalších podbodů a ta opatření se odvíjí od těch podbodů, což by ještě nebylo tak nejhorší, ale v
podstatě se tam říká, že pak zasednou epidemiologové a řeknou, jaká opatření se tam budou dít, a to je problém,
který já vnímám jako poměrně zásadní, já si myslím, že ten Semafor by měl jasně říci, která opatření budou, když
nastane ta konkrétní barvička nebo to konkrétní pásmo. A nechť epidemiologové potom řeší konkrétní věci nad
rámec toho, co je obecně platné, to znamená, když tam bude nějaké infikované nádraží nebo když tam bude
prostě domov důchodců, tak se udělají opatření, tam na místě, ale nemělo by to ovlivňovat ta obecná opatření,
která tam jsou.
Jaromír SOUKUP, moderátor
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A budete zvládat ten aparát hygieny, bude to zvládat, protože o tom, že chytrá karanténa nefunguje tak přesně,
jak jsme očekávali, to se ví a upřímně řečeno i v těch debatách letní nebo v jarních měsících, které jsme spolu
vedli, jsme o tom otevřeně diskutovali, že ta očekávání jsou možná přespříliš veliká nesplnitelná, že to prostě není
všelék, mimo jiné teda kouzlo nechtěného je, že při představování té aplikace eRouška už hlavní hygienička byla
nakažená tím Covidem, to je bohužel, bohužel fakt, bude to zvládat? Říkalo se, že 400 případů dokáží vytrasovat,
pokud se posílí kapacita, tak až 700 případů, pak už to zvládat hygieny nebudou. A teď jsme tak na té hraně, jestli
tomu dobře rozumím, abychom si zase jenom neříkali, že to zvládáme, když se pak ukáže, že to nepůjde.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Ne, ne, ne, já si nemyslím, že je šťastné prezentovat nějaká tato čísla, protože ten systém je poměrně živý, to
znamená dnes tam je nějakých 360 hygieniků a epidemiologů dejme tomu, asi 60 osob, které jsou na tom call
centru a teď průběžně se nabírají a školí medici, aby ten systém posilovali, to znamená pozná podle toho, kolik se
jich podaří nabrat, taková bude kapacita, ale je pravdou, že při nějaké velké zátěži, pokud by se trasovaly
desetitisíce kontaktů, tak jasné, že ten systém s tím problém bude mít, to znamená musíme fungovat na té
stávající nějaké hladině, kdy při těch 600 případech denně, dejme tomu, budeme mít takových 5 aktivních
nebezpečných kontaktů, to je 3000 lidí, což lze samozřejmě vytrasovat, lze vytrasovat ty hodnoty třeba
dvojnásobné, ale čím půjdeme výše, tak tím je nutné získávat více osob a už nebudeme specialisty, budeme
muset mít poučené laiky.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A jestli tomu dobře rozumím, když to prostě přesáhne tu kapacitu, možností tohoto typu trasování a tohoto typu
karantény, tak prostě musí nastoupit plošná opatření, je to tak?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Je to tak, ale ještě mezikrok je v té chytré karanténě se to dá nastavit tak, že se budou trasovat v podstatě
kontakty, které jsou epidemiologicky závažné, takže když se řekne, že tento pán pracuje ve školství nebo v
sociálních službách, tak se přesně vytrasuje tam, kde je to třeba člověk, který je v domácnosti a už nikam
nechodí, tak ty by se potom trasovat tak intenzivně nemuseli, takže jsou varianty, jak tomu systému odbřemenit.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pane doktore, plošná opatření, to je to téma a teď tedy schválně sedí odborník a politik, protože vy samozřejmě
těžko můžete hovořit epidemiologům do práce, ale to finální rozhodnutí a opatření, která se budou týkat potom
života každého z nás, to je na vás politicích.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
No otázka je, co jsou ta plošná opatření, teď jsme mluvili o plošných opatřeních typu roušky, to je jedna věc, pak
máte plošná opatření typu, že zavřeme v zásadě ekonomiku, a to je zase jiná kategorie nebo jiná disciplína a tam
si myslím, že už by nebylo úplně rozumné tu ekonomiku zavírat.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Můžu být drzý?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Určitě, je to váš pořad, můžete cokoliv.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Já, když vidím ta čísla, se mnou pan profesor nepochybně nebude souhlasit, ale já když vidím ta čísla, dívám se,
jak máme málo opatření, tak si myslím, že s nástupem dětí do školy ta čísla poletí nahoru a budete postaveni
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před rozhodnutí, že se třeba zavřou ty noční bary, že se znovu omezí účast diváků na sportovních akcích, možná
kulturních a podobně, ale to už potom těžké rozhodnutí, neptám se na názor pana profesora, protože my
pravděpodobně na to nic říct nemůže nebo.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Ne, to já na to mohu říct a budete se divit, já s tím souhlasím, protože opravdu jsme v situaci, kdy to, že se
otevřely školy, tak to je faktor nepochybně negativní a povede k tomu, že tady dojde k dalšímu nárůstu, a když se
podíváme na ta největší rizika, to jsou opravdu bary a já už tady 14 dnů minimálně říkám, že bysme měli
minimálně omezit jejich provozní dobu do 23 hodin, protože pak ti lidé už naprosto ztrácí nějaké zábrany a
dochází tam opravdu k šíření zejména tím, že tam lidé zpívají z 50 cm a to je téměř jistota, že se nakazíme.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Nebo pijou z jednoho brčka.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Jednoho brčka a upřímně, pokud 500 lidí zakřičí na fotbalovém utkání a několik z nich má koronavirus, tak to asi
taky nebude, budete mít k tomuhle odvahu, protože upřímně třeba ti Španělové z vlastní zkušenosti mohu říci, že
v pondělí rozhodli, že od středy se bary prostě zavírají nebo jsou otevřeny do 12 hodin, protože všechny ty možné
taneční kluby a podobně jsou nežádoucí věci, tak se stalo.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Pane redaktore, vy se ptáte coby, kdyby, odvahu jsme měli v březnu, v dubnu, tam bylo taky vidět, že ta odvaha
byla podepřená i nějakým veřejným míněním, že toho 12. března vlastně ono to bude půl roku, utíká to, kdy byl
poprvé vyhlášen ten nouzový stav, tak v zásadě nechci, aby to bylo nějaké přehnané číslo, asi je pravdivé 90 %
českých občanů podporovali kroky vlády.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To jo, ale nebylo měsíc před volbami, proto se na to ptám.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Tenkrát taky nikdo neviděl nebo každý si myslel, že koronavirus je něco jako, když to chytnu, tak je druhý den po
mně jo, ukázalo se, že v tu takhle není, že je to trošku něco jiného, bohužel od toho já to cítím od to května,
června, že to uvědomění, to je blbé slovo, ale těch lidí jako klesá, opravdu nejsem člen vlády, nechci tady mluvit
za ministra zdravotnictví, či za premiéra či za někoho jiného, já mám za to, že tady bysme prostě měli poslouchat
odborníky, kteří rozumí epidemiím, já tím odborník nejsem, kabinet, kabinet /souzvuk zvuků/, já bych prostě
poslouchal odborníky.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Můžu vám říct.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Pokud by řekli.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Já vám to teď nevěřím.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Ne jak to?
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Jaromír SOUKUP, moderátor
Protože půl roku jako šéf poslaneckého klubu ČSSD, tedy vládní strany jste se stanovisky odborníků
konfrontován, víme, víte o tom hodně, váš šéf stranický předseda je ministr vnitra.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Na jehož bedrech byly rozhodnutí Ústředního krizového štábu, to znamená těch informací máte spoustu proto,
abyste věděli.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já myslím, že pan ministr vnitra fungoval jako předseda krizový štábu velmi dobře.
Jaromír SOUKUP, moderátor
No o tom žádná, ne že máte dost informací o tom, abyste věděli, co budete muset udělat a já teď jenom jako se
ptám, no to rozhodnutí za týden za dva tady budete muset udělat, zavřou se taneční kluby, zavřou se diskotéky,
ty různé, po půlnoci nebude moct být otevřeno a budou se muset dělat takováhle opatření, to si teda myslím.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já bych teda řekl, že to, že by se měly zavřít bary ve 23 hodin, že je asi to nejmenší co by české ekonomice nějak
uškodilo.
Jaromír SOUKUP, moderátor
České ekonomice ne, ale lidi se naštvou před volbama.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Heleďte je to všechno taky o komunikaci, která v některých aspektech zejména před těmi 14 dny nebyla dobrá, to
znamená my jsme nebo ne my, já ne ale ministr zdravotnictví něco oznámil, za 2 dny se to zkorigovalo, takhle by
určitě vláda.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Proto o tom mluvím.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Mluvit neměli, takže uvidíme, jak se budou věci vyvíjet, já prostě nejsem epidemiolog, nejsem člověk, který by
tomu nějak rozuměl, opravdu dám na odborníky, a tak by to mělo být.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Že to vejš, teda níž, že rozhodnou jiný, že vy to jenom podepíšete?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Ale podívejte se, tak přece každej politik.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Dobře, dobře.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
By měl mít někoho, kdo ty věci /souzvuk zvuků/ rozumí víc než on sám, protože nikdo v politice nerozumí všemu,
byť jste člen kabinetu, tak jste ministr, jako já jsem byl pro legislativu, ale nerozumíte ministerstvu průmyslu a
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obchodu z velké části /souzvuk zvuků/ dáte prostě na ty /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Já se přiznám, že to nemám úplně rád tyhle debaty, protože když jste člen vlády.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Taky je neveďte.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Ne, ne, ne, když jste člen vlády, tak jdete do vlády, jste ministrem pro legislativu.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Ministrem dopravy, ministr zahraniční věci, jenže vláda rozvodu rozhoduje ve sboru, když už jste ministr.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Přesně tak.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Přece nemůže být tak úzce specializovaný, abych nedokázal mít názor na věci jiného resortu, protože o něm
hlasuji, to pak by bylo zbytečné hlasovat ve sboru, rozumíte mi?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Ne.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Ne, já mluvím jenom o vyhýbání se odpovědnosti.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Názor můžete mít, ale myslím si, že není tak relevantní jako názor odborníka, to znamená já si myslím, že určitě
není ostuda, když si politik jakýkoliv, je to jedno, jestli je to poslanec, hejtman, ministr či dokonce premiér nechá
poradit od někoho, kdo té věci rozumí víc než já, tudíž to znamená, že já bych si nechal poradit například od pana
profesora a podle toho bych se zařídil.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Heleďte takhle to jsou dvě jenom poznámky, nemůžeme tady z toho dělat úplnou selanku, protože by to lidi
nebavilo.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já tomu rozumím.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A druhá, že tady tak, že tady tak, že tady narážíme na to tehdy, jak premiér říkal, že epidemiologové rozhodují a
já už jsem tehdy říkal, to není pravda, epidemiologové jsou odborníci, kteří dávají, kteří dávají stanovisko.
Jaromír SOUKUP, moderátor
K rozhodnutí, ale rozhodují ti politici.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

www.newtonmedia.eu

11/47

Ano.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A o té věci musí něco vědět, nemůžou se k schovávat za epidemiology, protože ta finální tíha rozhodnutí je na
nich.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Je to tak. Ale pokud odborník řekne, že pokud něco, něco, tak tady hrozí ztráta na lidských životech, tak
samozřejmě logicky asi by ten politik měl poslouchat jeho názor a podle toho se zařídit.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Ten, ten problém je pomerně složitý, odborník by měl říct nějaký zcela jasný názor s tím, že i on se může mýlit,
může se mýlit proto, že se něco stane, co on v tu chvíli neví a objeví se to třeba za 2 měsíce, ten virus se bude
chovat jinak a on v tomto kontextu rozhodl špatně, anebo se prostě mýlil tak, že jeho znalosti nebyly dostatečné, a
to je jednoznačně jeho chyba a v tom nese naprosto zásadní zodpovědnost, ale pak se to posune výš na to patro
politické a tam samozřejmě ta vláda celá musí hodnotit, jaké to má dopady, jestli to poškodí ekonomiku natolik, že
si to nemůžeme dovolit a pak samozřejmě tuto zodpovědnost přebírá ona, protože musí to nějakým způsobem
argumentovat před svými voliči a tam už mezi sebou soupeří epidemiologické důvody, zdravotnické důvody,
ekonomické důvody a to je ten problém.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To je prostě, to je, to je logické, tak to prostě je, akorát jestli to dobře jako počítám, tak to nepříjemné rozhodnutí o
celoplošných opatřeních včetně nějakého zavírání provozů, které jsou silně rizikové, vás čeká těsně před
volbama.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
A podle čeho to počítáte?
Jaromír SOUKUP, moderátor
No já, když vidím počty nakažených, zhruba za měsíc jsou volby a děti nastoupily do školy, tak předpokládám, že
kolo 14. září budeme mít problém, tak nevím, nevím, nemám věšteckou kouli, jen tak odhaduji.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já si myslím, že bez ohledu na to, jestli jsou volby, ať už krajské nebo za rok sněmovní, tak tady je opravdu
důležité zdraví toho každého občana.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Takže to rozhodování vliv mít nebude, to jsem rád.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Tak by to mělo být.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Ta situace je taková, že se bude lišit poměrně významně v jednotlivých regionech, ten problém bude nepochybně
gradovat v Praze a dejme tomu v Brně, v těch ostatních regionech já si myslím, že to nebude tak horké, v tom
časovém horizontu, co zmiňujete, pak se to samozřejmě bude zhoršovat i ty tam.
Jaromír SOUKUP, moderátor
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Tak já myslím, že to prostě to není podle mě malování čerta na zeď, to je prostě popsání stavu, popsání toho, jak
ten virus se chová a myslím si, že asi nemůžeme být podezřívavější ze šíření poplašné zprávy. Pan profesor tady
naznačil, že každé to rozhodnutí nebo doporučení epidemiologů má pak pro to, pro toho politika několikanásobně
větší význam než pro epidemiologa, protože ten politik musí hodnotit i ty ekonomické i sociální dopady, kdežto ten
epidemiolog samozřejmě má svojí odbornost, která mu velí ochranu zdraví.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Ano.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A to balancování hodnoty lidského života, zda je nekonečný nebo zdraví a ekonomických dopadů je prostě těžká
věc, když se podíváte, to co se stalo a teď se nechci bavit o tom, jestli se tamto dělal špatně nebo jinak, teď
máme prostě 700 000 lidí na programu Antivirus, který funguje dobře, to je v pořádku, je to 700 000 lidí, kteří jsou
de facto nepřímo placeni státem za to, že teď nepracují, když to přeženu, tak to je a ten program má skončit
koncem října, co se bude dít?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Tak program má skončit koncem října s tím, že by bylo ideální do zákoníku práce nebo spíše do zákonu o
zaměstnanosti zakotvit obecný princip toho takzvaného kurzarbeitu, to znamená, když prostě nemůže
zaměstnavatel fungovat třeba z důvodu nějaké epidemie tak, aby stát mohl nějakým způsobem přispívat na ta
pracovní místa a vlastně s inspirací německou, kde to funguje nějakých 15, 20 let tuším, že to bylo schváleno za
Gerharda Schrödera, no co bude následovat v říjnu, až skončí kurzarbeit, respektive Antivirus , no já věřím, že.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To není kritika jo, tak teď teď můžeme, bude nárůst nezaměstnaných, protože ti lidé budou propuštěni nebo
naopak ty firmy masivně budou žádat o ty úvěrové prostředky ze státních garancí nebo co očekávat, že se bude
dít.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já věřím.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To je čistě bezelstná otázka teď.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Korporace nebo živnostníci prostě zaměstnavatelé dostali půl roku nějaký odklad, by si mohli vyřídit svoje věci,
kdy mohli nějakým způsobem si zanalyzovat, jestli se dá fungovat nebo jestli se nedá fungovat samozřejmě
předpokládám, že pokud zaměstnavatel už v této době i přestože dostával nějaké dotace v rámci toho Antiviru
zjistil, že, že nemůže fungovat i přes tyhle ty dotace, takže tam už dochází k nějakému, dejme tomu rozvázání
pracovní poměru, protože to by nemělo logiku, aby si držel lidi, o kterých ví, že za 3 měsíce bez toho bude muset
propustit.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Logicky, logicky bude se propouštět, to je jasné, já jenom snažím zjistit, jak masivní to očekáváte no?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já doufám, že ta, že číslo těch nezaměstnaných respektive propuštěných bude co nejnižší, někteří prostě lidé
říkají, že dobře oni odejdou z nějakého odvětví, budou muset odejít, ale to jsou odvětví, kde jde spousta lidí bude
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chybět, tak se to prostě přesune, člověk přijde z nějakého oboru do jiného, máme tady kvalifikace, máme tady
prostě podpory různých programů, kde se naučíte třeba něco, co jste neuměl, já myslím, že ten stát by by měl
fungovat, takže v tomhle tom zafunguje.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Nemáte z toho obavy? Ne logicky, protože pokud umělé, uměle držím jako vlastně lidi v práci na pracovní
místech, kde už ta práce de facto není, tak ten čas, který si tím získávám, který se tím získá, musím využít pro to,
abych těm podnikům buď dal tu práci nebo získal, získal pro něj nějaké zakázky anebo připravil rekvalifikační
kurzy, prostě si na to, se na tu vlnu propouštění připravila, moje jednoduchá otázka byla, jestli jste tu, ten čas
promarnili nebo se na připravili, no?
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já myslím, že jsme ten čas nepromarnili, že Antivirus pomohl a pokud každý jeden zaměstnavatel, který Antivirus
využil nějakým způsobem funguje, tak jak má, tak si sám spočítal, jestli má vůbec cenu teď uměle udržovat tři
pracovní místa nebo ne.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Dobře. Tak pane profesore, z jiného soudku vakcína, když jsme se tady bavili v tom dubnu, květnu, že se nám
dobře podařilo zploštit tu křivku nakažených, jak vy odborníci říkáte a tím pádem nezahltil zdravotnických systém
a nestaly se tady u nás ty hrůzostrašné obrázky, které jsme viděli z New Yorku nebo z Milána nebo ze Španělska,
tak současně jsme říkali, že ten virus se nedá zastavit, že v určitém čase se to srovná, ta čísla té nákazy u států,
které dělaly opatření nebo nedělaly opatření, jenom je tam otázka, že se nám dobře podařilo zabránit zbytečným
úmrtím a říkal, říká se nebo logicky vychází, že, aby se to nesrovnala, tak v určité části nebo v určitém čase musí
přijít ta vakcína, jak jsme na tom s vakcínou nebo ne my, ale.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Je to tak, ten souboj celosvětový prvenství o na pásce je do jisté míry až absurdní, protože tady je nějakých 165
kandidátních vakcín s tím, že 2 se v tudle chvíli tváří jako schválené, byť mají limitaci ta čínská jenom pro armádu
a ta ruská vlastně neprošla testováním, které je adekvátní, na druhou stranu chci říci, že tam už to bylo
pochopeno, že je to poměrně značný handicap a Rusko připravilo poměrně velký pokus, mám-li to tak nazvat
nebo klinickou zkoušku, která je na úrovni stadia 3, to znamená účinnosti studie na 30 tisících lidech, takže
bychom měli mít v nějaké brzké době i tato data, jinak to, co se týká nás dominantně, to je ta vakcína
AstraZeneca, která v podstatě byla v Evropské unii nakoupena plošně v blokovém kontraktu. A na nás tam zbývá
také poměrně, poměrná částka, která povede k proočkování 3,6 milionů občanů.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Což jsou ti rizikoví.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Což jsou ti rizikoví a jsou to třeba i zdravotníci a jsou to pracovníci v sociální sféře. To, co je zajímavé, tak na
základě nějakých průzkumů, které jsem teď slyšel nedávno v televizi, kdy jsem tam byl, tak asi 43 % populace se
odmítá očkovat nebo aspoň v tom průzkumu to tvrdí a ty důvody jsou následující, myslí si, že ten COVID je
opravdu chřipečka, takže není nutné se proti němu očkovat a ti zbývající odpůrci očkování si myslí, že ta vakcíny
je neprověřená, to znamená mohla by jim uškodit, a to je poměrně vysoké číslo, takže uvidíme, jak to bude
vypadat až toto nastane, my bychom každopádně měli dostat část těch vakcín už na sklonku tohoto roku. Zbytek
v tom roce příštím a já doufám, že do poloviny toho příštího roku tady budeme mít vakcíny minimálně pro ty
rizikové skupiny, protože se jedná i s dalšími producenty, abychom to penzum navýšili.
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Jaromír SOUKUP, moderátor
Takže ta AstraZeneca nebo hovoří o firmě Jensen myslím z Belgie nebo firmě Novavax, která snad dokonce má
tedy výrobní bázi u nás, kdy koupili v Jevanech výrobu, tak by měli uspět do konce roku, tím pádem ten závod s
časem vyhrajeme?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Já doufám, že ano, co se týká těch ostatních, tak třeba firma Novavax tvrdí, že bude vyrábět naostro, ona teď
vyrábí šarže, které se používají v těch klinických studiích, které probíhají, ale naostro by měla vyrábět v podstatě
od příštího roku a plány těch dvou největších jsou velmi ambiciózní AstraZeneca tvrdí, že bude schopna vyrobit
až 3 miliardy dávek.
Jaromír SOUKUP, moderátor
To jsem četl.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
A ta firma Novavax až 2 miliardy dávek, to znamená to jsou obrovská čísla, která by pokryla de facto třetinu nebo
čtvrtinu požadavku celá zeměkoule.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A tím to skončí? Pokud prostě to bude, pokud to bude, pokud to bude fungovat, tak to tím končí?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
To je ano, pokud to bude fungovat, tak to tím končí, myslím si, že pokud rozumné procento populace se nechá
proočkovat a já si myslím, že až ti lidé uvidí, že to funguje, nepřináší to nějaké problémy a tito, kteří jsou očkováni
nebudou muset nosit roušky a nebudou muset dodržovat jiná omezení, tak si myslím, že to bude dostatečně
motivující, aby se nechal očkovat poměrně dostatečný počet.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A váš názor, dopadne to tak, takhle v podstatě optimisticky, závod s časem jsme vyhráli?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Já skutečně věřím, že by to tak mělo být, protože těch vakcín na naprosto odlišných principech je takové
množství, že některá z nich prostě fungovat musí, v běžném životě se testují možná 2, 3 konkurenční vakcíny. Ale
tady se testuje 165, bylo by neuvěřitelné, že by žádná z nich nezabrala, to bychom opravdu měli problém, protože
pak by to onemocnění bylo opravdu něco mnohem víc než je běžná chřipka.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Vy jste říkal, že jsou ve třetí fázi toho klinického testování, jak velká pravděpodobnost je, že to nedopadne, teď,
teď jako se neptám téhle konkrétní vakcíny při vašich zkušenostech s jinými vakcínami nebo nějaké statistiky,
která já samozřejmě znám, takže.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Obecně to riziko tady skutečně ještě je, protože my nemáme ta rozhodující, my víme, že ty vakcíny navozují
nějaké hladiny protilátek poměrně zajímavé, významně vyšší než třeba pro, po běžné infekci, ale nevíme, jestli ty
hladiny protilátek povedou skutečně k tomu, že ten člověk se nenakazí, to znamená, jestli budou protektivní, vše k
tomu nasvědčuje, ale nemáme to ověřeno, to je ten rozhodující poznatek, jakmile se to podaří jedné z těch firem,
tak budeme vědět, že ta cesta je správně a že budeme mít X vakcín.
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Jaromír SOUKUP, moderátor
A jen tak čistě teoreticky, když slyším ruská vakcína, čínské vakcína, čínská vakcína ty to dávají vojákům, tak asi
nevím, jestli máme o tom dobrá čísla o tom, co se s ním stalo, už ten název té ruské vakcíny Sputnik 5 ve mně
nebudí úplnou důvěru, přiznávám, pak jsou tady 3 tedy z toho, v uvozovkách civilizovanějšího světa, kdo si
myslíte, že bude z nich nejúspěšnější civilizovaný svět nebo Sputnik 5?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Tak já nevím, jestli je šťastný název Sputnik 5, ale jinak konstrukčně ta vakcína je velmi podobná těm západním,
tam ten konstrukt je poměrně sofistikovaný, takže pokud tady budou doloženy klinické zkoušky, tak ta vakcína by
neměla být horší, ale časově si myslím, že opravdu nejrychlejší s testy bude ta vakcína AstraZeneca, co se týká
do imunitního profilu a komplikací, tak zatím to vypadá na ten Novavax.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A jenom tak úplně závěrečné téma, co to mělo být česká vakcína. Tam se řeklo myslím, že v květnu, že se
vytvořil tým na, na, na vývoj české vakcíny, myslím, že se přislíbilo pár desítek milionů korun, což tedy ve
srovnání s těmi náklady, které mají tyhle ty obrovské firmy, které počítají v miliardách dolarů, tak byly skutečně
jenom drobné a pak už se o tom moc nemluvilo nebo aspoň možná jsem to nezachytil.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já jsem na to zapomněl úplně.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Mělo nějaký vývoj nebo?
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Tak já o tom opravdu vím naprosté minimum, snad ten výzkum nadále probíhá, ale neměl by být financován z
nějakých oficiálních programů a my nemůžeme bránit jakémukoliv výzkumníkovi, ať si dělá svoji výzkumnou práci,
ta vakcína, která se připravovala a snad ještě připravuje, je vakcínou inaktivovanou, to, znamená to je ta
nejjednodušší forma, kdy vlastně podáváme vakcínu, která je založená na tom běžném viru, který je v podstatě
usmrcen, takže tam já vidím problém v tom, že z A, když se podíváme na odezvu na běžný virus živý, tak ta není
moc velká a u toho imunitního systému tvrdí se, že po třech měsících ten člověk už se může znovu nakazit, a
proto když ta stimulace mrtvým virem, tak si myslím, že musí být horší a další problémy je, že jsme se zařadili do
pelotonu, pokud to takto řekneme a ta vakcína není registrována na v tom webu, kde je těch 165.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Právě Češi tam vůbec nejsou a teď v květnu jsme podlehli takové euforii, že porazíme virus, až budeme mít svojí
vakcínu.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
To už je 4 měsíce, to už je pryč, květen.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pane doktore, tady s panem profesorem jsme dospěli, jak jako postupně k závěru, že je to optimistické, protože
pokud skutečně ta vakcína, tak jak říkal pan profesor ke konci roku bude a dostaneme se do pořadníku zemí,
kteří, kteří ji budou moci koupit a proočkujeme ty ohrožené skupiny obyvatel, tak to skutečně vypadá jako konec
té, toho martyria nebo konec, ale možná světlo na konci tunelu, pokud se na to podíváte vy ekonomicky, politicky,
jste stejně optimistický, protože ty důsledky ekonomické samozřejmě a tak budou asi pravděpodobně delší než ty
zdravotní, pokud to dopadne tak, jak říká pan profesor.
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Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Tak sám pan profesor říkal a opakuju, opět ten střet politik odborník, já tomu rozumím, věřím tomu, co říká, zvlášť
pokud je tam takové enormní množství zapojení různých států odborníků do toho.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Já jsem spíš myslel /souzvuk zvuků/ na schodky státního rozpočtu a vypořádávání se s následky těch opatření a
nejen u nás, ale na celém světě, že.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Jsem optimista, protože co jiného mi zbývá, my jsme a to je možná zase na nějaký příští díl našeho nebo našeho
vašeho pořadu, schválili schodek 500 miliard korun, kdy někdo může říct, je to moc, ale prostě tady máme
nějakou speciální situaci, která tedy 12, 13 let nebyla, před 13 lety jsme zažili finanční krizi, kde byl podle někoho
nejlepší recept tupě škrtat a neinvestovat do ničeho a dát důchodcům 30 korun navýšení důchodů.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Miroslav Kalousek.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Já si myslím přesně tak, já si myslím, že lepší recept je prostě masivně pokropit ekonomiku penězi a snažit se
prostě dostat investicemi a i třeba tím, že pomáháme na výzkumů léků a na nějakém novém preparátů, aby
vznikl.
Jaromír SOUKUP, moderátor
No, dobře v obecné rovině si myslím, že to tak asi je, ale ne už se nebudeme pouštět do podrobností, protože na
to nemáme čas, každopádně.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Někdy příště.
Jaromír SOUKUP, moderátor
Pánové, já vám moc děkuju za to, že jste přišli do studia, pane profesore a pane doktore.
Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
Děkuju za pozvání.
Prof. Mudr. Roman PRYMULA, epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum
Také děkuji, na shledanou.
Jaromír SOUKUP, moderátor
A vám vážení diváci jako obvykle děkuji za pozornost.
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Rozhovor s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem
04.09.2020

tyden.cz ~

Dnešním hostem je člověk, jehož názory mě mimořádně zajímají. Budeme mluvit o covidu, o koronaviru
samozřejmě, o politice, a také lékařství, bez dalšího pan docent Roman Šmucler, šéf stomatologické komory a
jeden z nejznámějších lékařů Česka. Představil jsem vás správně?
Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa z 3. září 2020.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Tak nevím, jestli nejznámější, na to
není pořadník, ale prezident komory jsem. Děkuju.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Každopádně dobrý večer. Pane docente, to první téma Covid,
koronavirus, tak je to téma už od března, nejméně od března téma číslo jedna.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Jsme ho taky docela probrali ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Probírali jsme už to tady v mnoha pořadech a já jsem si tak interně
rozdělil odborníky a lékaře na 3 kategorie. Jedny jsou katastrofičtí, kteří říkají, že je to mimořádně vážná nemoc,
velké nebezpečí a tak dále. Pak jsou neutrální a pak jsou ti zlehčující. S dovolením já jsem vás dal do kategorie
zlehčujících.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To je spíš asi otázka toho, kde je ta
debata teďka v České republice. Já mám pocit, dostávám každý den rešerše od od kolegy ze špičkový univerzity
z Harvardu a vyjíždí mi literaturu, a to, co já říkám, tak si myslím, že jsou docela jakoby vědecké věci, ale v České
republice, bych řekl, a vůbec v Evropě v tuhle chvíli je taková větší panika, takže s tím, co já říkám na základě
třeba vědeckých časopisů, jsem tady za člověka, který, řekněme to zlehčuje, ale ta data, která jsou třeba z
posledního týdne ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ty data z posledního týdne, ten počet nakažených je vysoký.
Překročil pětistovku, dokonce se nakazila hlavní hygienička České republiky, teď uvidíme, jak na úřadu
ministerstva zdravotnictví a mezi vládními činiteli se tedy bude nebo nebude rozšiřovat ten koronavirus, no, tak
jsou to lidé stejně jako všichni ostatní, prostě stát se to mohlo. Ty čísla jsou poměrně znepokojující, co se týká té,
toho absolutního počtu. A teď slyšíme celou řadu teorií, že virus ztratil sílu, anebo naopak vůbec žádnou sílu
neztratil, jen těch nemocných v březnu a dubnu bylo daleko více, než jsme dokázali odhalit a teď je jich ta
pětistovka a lze očekávat další nárůsty, spíš je ukázka toho, že hygiena pracuje lépe a počet nemocných a
hospitalizovaných se úplně zásadně v poměru neliší. Rozumíte? Pokud jsme prostě měli několik set nakažených
nediagnostikovaných a pak jsme počítali procento těch hospitalizovaných lidí pouze z těch, co jsme dokázali zjistit
a teď máme tedy procentuálně daleko větší úspěšnost při zjišťování té infekce a počet hospitalizovaných zůstává
plus minus stejný, to je pravda.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------My vůbec nevíme, kde jsme, protože
Česká republika patří mezi asi ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já nevím, jestli jsem to srozumitelně vysvětlil, ale ...
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, já vám to vysvětlím. Česká
republika patří mezi vzácné země, která nezajímají čísla, čili tady všichni máme teorii, nikdo nemáme čísla, ale je,
poměrně přesně se dá predikovat asi 2 měsíce dopředu, jak to půjdou ta čísla v České republice. Já jsem před
několika týdny říkal, že teď tady bude asi 500 lidí, jejich tu přesně. Víme datum, kdy bych jich tu mělo být 1000,
1000 by mělo být jako takové standardní číslo, ke kterému bysme se měli dostat, pokud to nebudeme nějak
dramaticky brzdit a víme i, kolik má být asi mrtvých s Covidem nebo neCovid, to je velká diskuze. Mají to být 2 až
6 lidí denně, čili v tom, v tom nejhorším okamžiku, který by měl nastat v listopadu. To, co nevíme v České
republice, je, kolik lidí ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Nejhorší, promiňte, a ten nejhorší okamžik v listopadu je dán jako čím
v listopadu? Já jsem to někde četl ve vašem rozhovoru, proč by měl být ten nejhorší okamžik v listopadu? Protože
bude chřipková epidemie a nedokážeme testovat, protože děti jsou ve školách, je to několik set tisíc dětí, přes
900 000 dětí je ve školách, které mají všechny své rodiny a pokud se ve škole, a teď já nevím, na Jižním Městě v
Praze nebo velké školy v Brně, to je třeba 1000 žáků na jednom místě, pokud se to rozprskne do několika set
rodin, no, tak samozřejmě logicky to půjde strašně rychle nahoru, proč by to mělo být jako v listopadu?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Dneska jsou velmi exaktní
epidemiologické modely, my jedinou věc, co v České republice nemáme, že nevíme současný stupeň promoření
populace, protože říkám ten listopad, tak je to s určitým otazníkem. Na mě ty americké systémy udělaly velký
dojem, když na konci května řekly, že ta epidemie se zlomí ve Spojených státech 3. srpna, jo, to mi přišlo jako
orientační datum ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Se zlomila.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------A řekly aktivní případy se zlomí 3.
srpna a vyšlo to na hodinu, čili, čili, čili, když jako v červenci tady byly noviny, jak Amerika dopadne strašně, tak
krásně bylo lze vysledovat na veřejných webech, já tomu nerozumím, proč se na to nikdo nedíval, že 3. srpna se
to zlomí a bude ten počet jako ubývat, ale Američani ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A důvod, důvod, důvod?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, protože ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já se vás snažim tlačit k tomu, co my proti tomu můžeme dělat, jestli
fungují ty roušky, jestli funguje sociální distance, jestli funguje zvýšená hygiena a pokud řekneme, že ano, tak co
dál?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Tak funguje velmi jaksi do jisté míry v
tom smyslu, že jestli vůbec funguje, tak jediný efekt je, že se to celé prodlouží, čili my máme země, které to,
řekněme, nechaly projít s lehkými opatřeními, třeba Švédsko, ale některá ta opatření tam jsou třeba jsou
drakonická, tam nemůže jít tolik lidí na fotbal jako v České republice, čili je takový smíšený model. A tam to trvalo
asi 100 dní ta epidemie a po těch 100 dnech už dneska vlastně dohořívá na nějakých nízkých číslech. Ten
předpoklad vědecký z multicentrických studie takový, že 40-60 % lidí v závislosti na řadě faktorů tu nemoc
nemůže dostat, čili čekáme až jí dostane 20-25 % populace. A pak ve chvíli, kdy se tohle stane, tak, tak se ta věc
jako vždycky každá respirační infekce, jako chřipka před rokem, já jsem jich zažil 50 za svůj život ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Počkejte, a teď, dobře, tak vy říkáte, že roušky, sociální distance, to
jenom prodlužují, protože tak jako tak to tedy 40 - 60 % lidí dostane.
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, mělo by to dostat 25 %, 40 - 60 to
snad nemůže dostat, snad.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Nedostane, tak já jsem vycházel, jako když 40 - 60 % to nedostane,
tak logicky těch druhých 40 - 60 % ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Přidejme dalších 25 a jsme na 70.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Dobře. Dostane, dobře, tak ten zbytek to dostane a ty prodlužující,
prodlužující opatření ty to jenom zpomalují a že je lepší to tedy nechat, nechat být ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A vy říkáte zdravotnický systém se nezahltí, švédský model je dobrý
...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, nezahltí, ta věc je taková ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne, tak víte, já tomu jako rozumím, že to zploštění té křivky znamená,
že na konci, na konci v nějakém čase ten počet nakažených bude stejný, protože, protože tomu zabránit
nedokážeme.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Tak, jo, čili to vidíme krásně, že hlavní
...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------To jako logika věci, to zploštění té křivky neznamená poražení viru, to
znamená jenom prodloužení té, té doby, než se ty lidé nakazí, až na to, že v určité chvíli může přijít vakcína nebo
lék, jinými slovy, ten počet mrtvých logicky může být potom menší. Je ta vakcína tak důležitá?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Takhle mi léky dneska už máme, čili
jsme, ta úspěšnost té léčby je velmi, velmi vysoká, mimochodem ve Spojených státech od samého začátku se
mluví o 161 tisících, teďka o 180 tisících mrtvých, a když jich bylo 161 000, tak se to analyzovalo z těch 161
tisících jich 5000 umřelo na autonehody, vraždy a sebevraždy, třeba ten pan Floyd, nevím, proč se bouří v
Americe, když umřel na Covid, ale ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------On je ve statistice ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Covid, do dneška, jo.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Covid.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To je oběť Covidu. A těch lidí, kteří
umřeli bez jiné závažné diagnózy, to neznamená, že byli zdraví, jenom se u nich neznala jiná závažná diagnóza,
bylo 9000 ve Spojených státech, čili, čili ta, ta čísla jsou poměrně nízká, z Rakouska, to je nám nejbližší země,
víme, že asi 2,3 ‰ lidí je ohroženo na životě ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ale počkejte, ale když říkáte, že Američané to mají jako promyšlené,
jo, že ten průběh té epidemie tam byl promyšlený a pod kontrolou a že ty ochranná opatření, že to samo o sobě
začne vymizet, že ta populace tedy získá nějakou imunitu a že to tedy prochází, tak mi vysvětlete, proč zavádí ty
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poměrně drakonické opatření ve Spojených státech? V New Yorku do dnešního dne jsou zavřená kina, jsou
zavřené restaurace, jsou zavřené bary, jsou zavřená divadla. Ten život se tam v podstatě zastavil, dokonce někdo
říká, že ten New York už nikdy nebude takový, jaký byl.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale Američani, Američani to není
přesný, oni to takhle nevedli vědomě, vědomě to vedli ve Švédsku, jo, udělali řadu chyb a řadu věcí taky dělají
jinak, že třeba nezachraňují staré lidi, to je filozofická věc Švédska. Ve Spojených státech ta čísla, jak jsem vám
říkal, že se zlomí třetího, to nebylo, že to řídili, ale ty Američani dneska umí spočítat při jakýchkoliv opatření, to
znamená, nosíte roušky, nenosíte roušky, co to přesně udělá a o kolik to prodlouží, kolik lidí je navíc. V těch
Spojených státech máte pravdu v tom, že jaksi prezident Spojených států Donald Trump, řekněme, je příznivec
toho, aby to rychle prošlo a rychle se ekonomika zvedla, protože si uvědomuje důsledky ekonomické, ale i
zdravotní, přibylo sebevražd, a tak dál, a tak dále, ale pak je řada guvernérů, kteří jsou jaksi velmi opatrní,
řekněme, guvernér Kalifornie a pak je hyperopatrný starosta New Yorku de Blasio, který ten New York vlastně
ničí.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------De Blasio, je pravda, že z toho centra světových peněz a kultury,
toho nejmodernějšího města světa se stala prostě opravdu drama, v tom březnu, dubnu, květnu byly ty
dramatické obrázky, kdy prostě ty nemocnice to nestíhaly, nestíhaly ani se starat o těla zemřelých, a tak dále, ale,
ale ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Není pravda, že nestíhaly. Tam byly
jako záložní kapacity, které nikdy nebyly naplněné.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Jo, tam byla nějaká ta loď, ale, ale, ale, ale ten počet ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, i ty nemocnice, to, že, to, že
sestřičky říkaly, že nestíhaly, je pravda, že byl, že byl ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak tak dobře, tak vy říkáte, že ta ochrana, ochranné prostředky
nejsou až tak důležité, ten ho zpomalují, já se přiznám, já mám takový pocit ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, to neříkám, to neříkám.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Nebo jsem vám ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, ne, abych to řekl teda přesně, ty
ochranný, ochranný prostředky u lidí, kteří jsou exponováni, to znamená, já jsem prezident stomatologický komory
a trváme na tom, že všichni mají profesionální ochranný prostředky. A to, co říkám, druhá věc je, že nejlepší by
bylo, kdybysme ty lidi, kterým hrozí smrt, to je, řekněme, asi 1, 2 ‰, ale já bych řekl jedno procento, ať to máme s
nějakou rezervou, tak těm já bych dal na předpis respirátory a dal bych jim důkladnou ochranu.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------S tou tezí, že ten virus je plus minus stejný, chování je plus minus
stejné, jen umíme lépe trasovat a lépe odhalujeme ty nakažené a umíme lépe chránit ty ohrožené skupiny
obyvatel, ty seniory, ty lidi s vysokým tlakem a podobnými diagnózami, o kterých jsme tehdy březnu, dubnu prostě
nevěděli, že jsou tak ohrožení.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, je to, je to jinak. Ten, ten, my kolik
lidí v České republice odhalíme z těch nemocných, vůbec netušíme, protože my neděláme plošný testování, takže
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my víme, kolik lidí jsme chytli do pasti, ale nevíme, nevíme, kolik jich fakticky je.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Už umíme lépe trasovat, už umíme lépe trasovat, hygiena to opravdu
vyhledává, samozřejmě logicky, logicky to procento ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Česká hygiena je špičková, a to
trasování uměla před 10 lety, to byla jenom otázka, že jim dneska někdo řekl: trasujte, tak oni trasují, ale tam není
žádná novinka, ale ta, ta chytrá karanténa, to je 2 % lidí ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A ten dotaz k těm, pořád k těm rouškám, já se omlouvám, my jsme to
v březnu jako úplně zastavili všechno, ať už ekonomickou aktivitu, pohyb lidí, sociální kontakt, jsme úplně zastavili
a opravdu ta čísla jako klesla, to znamená, logicky říkám, ta ochranná opatření fungovala. Pak jsme to v červenci
v podstatě úplně vypustili, jako kdybychom si mysleli, že jsme to porazili, ten virus, a začali lidi chovat naprosto
normálně a teď ta čísla zase stoupají a ta neochota se vrátit k nějakému omezení je jako zřejmá. Já vám dám
příklad. Hygiena řekla, že je na ředitelích škol, jestli žáci mají nosit roušky, nebo nemají. Jak to ten ředitel má
vědět, že jo, co s tím má jako dělat? A víte, že čeho mám obavy, že jestli se nevrátíme k nějaké sociální distanci,
minimálně k těm rouškám třeba v obchodních centrech, jestli nezvážíme, jestli kluby typu Techtle Mechtle ten
věhlasný musí být otevřené do čtyř do rána, tak také ta čísla vyrostou opravdu dramaticky nahoru, lidé se vyděsí
a budeme zase mít zavřenou ekonomiku, což už bude prostě ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, zavřenou ekonomiku mít
nebudeme, protože všechny, všechny WHO, Evropská unie řekla, že to je naprostý nesmysl, že to nefungovalo
ten lockdown, to úplně přestaňme řešit, řešíme diskuzi, která ve světě už skončila. Ale, ale to, co je podstatné ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A když v New Yorku mají zavřené restaurace ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------V New Yorku je trošku, to je politická
zvláště de Blasia a přes řeku je ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ve Španělsku jsou zavřené noční kluby, bary.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Přes řeku je New Jersey jakoby v té
Americe, si to řekli jako reálně a skoro všichni guvernéři, teďka byla o tom diskuze, řekli, že žádný lockdown už
nikdy nebude, jo, ale, ale zpátky k tý věci v Čechách. O co nám jde, jde nám o to ochránit rizikový lidi, čili dítě,
když onemocní Covidem, ta pravděpodobnost, že umře, je zhruba taková, jako když jde ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ta je malá, to vím, ale ...
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, tak o jakých rouškách ve škole
mluvíte, jo, čili, čili jestli ...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No, no, mluvím o tom, mluvím o tom, že děti samozřejmě se
nenakazí nebo to procento je opravdu minimální, to jsou nějaké poruchy imunitního systému a podobně...
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne, jakože nemají těžký průběh či to mají úplně bezpříznakové,
problém je, že můžou být nositelem toho viru a mohou nakazit v rodině svoje prarodiče, rodiče, v tom vidím ten
problém.
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Přece jsme starý chlapi a víme, že
tady
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak ale on nemá příznaky, takže neví, že ten virus má.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To není, dneska už víme s tou
nakažlivosti, že samozřejmě je to nějakej jeden nebo něco. Ale podstata tý věci je, že já mám ty starý rodiče a
nevidím tam to dítě jako vůbec ne?
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne to chápu, ale /souzvuk zvuků/ tomu jako rozumím, ale když to dítě
je nositelem toho viru.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Tak ho tam nevede k tomu důchodci.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No, ale ona nemá žádné příznaky, to znamená logicky neví ani jeho
rodiče, tak co má jako dělat?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, tak ho prostě v téhle době nevedu
k němu, kdo je smrtelně ohrožen, my máme.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A to není jako, počkejte, to není jako omezující opatření, že teda
omezím sociální kontakt s prarodiči, no to je taky.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To dítě, když bude mít trošku já
takhle, abyste věděli, dneska, dneska jsem řešil jako prezident komory na nějaký akce, abysme splnili státní
opatření, že musíme chránit recepční a ty recepční, kolem kterých projdou lidi při kongresu, mimochodem je
legrace, že celej den můžou ty lidi sedět na kongresu bez roušky, ale recepční, která je dole, ta musí mít, nějak
musí být chráněna a na to ministerským papíru je psaný, dneska jsme to analyzovali že, že bylo prokázaný, že
chráněný jsou lidi, který mají respirátor druhé třídy anebo 16 vrstvou roušku, to znamená 16 hadrových roušek na
sobě jo, čili to je nějaká realita ochrany a já myslím, že když je, to co říkám znova, kdybych byl ministrem
zdravotnictví, tak bych dal respirátory tý babičce a řekl bych, může jít za tebou vnouče, ty budeš mít respirátor a
tak dále anebo já to dělám tak, že mám starší rodiče, že prostě to dítě za nima nejde, takže by se objímalo, je tam
nějaká sociální distanc, ale kvůli tomu budeme zavírat školy do karantény, mně vždycky někdo říká, je ten jeden
starý nemocný učitel, tak já říkám, jestli na tý škole máte 65letýho kolegu, kterej je nemocnej, tak ho nechte doma
/souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------To jsou jako postupy, postupy, které ta hodina udělat jako musí.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Nemusí, protože ta věc je taková, že
my víme dneska z kolektivní.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Když je někdo, když je někdo logicky tedy nemocný Covidem z
učitelského /souzvuk zvuků/ a stráví několik hodin s ostatními kolegy, no tak.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Oni jsou hrozný jako teorie a já vám
řeknu proč.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Pak by ta karanténa byla všeobecně zbytečná?
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Je zbytečná.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Úplně zbytečně?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Jasně, to je úplná zbytečnost, my
jsme si mysleli, že to je horší nemoc a teďka víme, že ten na úrovni chřipky, nikdy jsme karanténu neměli, přežili
jsme to hotovo 20 /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Existoval takový krásný slogany, měla to myslím firma Remax nebo
kdo v Americe na billboardech, a to bylo 10 milionů zákazníků se nemůže mýlit, anebo 100 milionů nebo kolik
spočetli, a to mělo být sdělení, že když mají tolik zákazníků tak jsou dobrý, že 100 milionů lidí nemůže udělat
chybu, když si jako agenta na prodej nemovitosti najmou tady tuhle tu firmu, a když říkáte, že je to tak lehký, tak
přeci všechny státy světa se nemůžou mýlit.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Oni se nemýlí.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Protože všechny státy světa zavádí více či méně drakonická,
restriktivní opatření.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Vždyť to není pravda, v Český
republice jako skutečný log down nikdy nikdy nebyl, čili kde se nejvíc nakazíte, nejvíce se nakazíte doma, čili ta
opatření ani česká vláda moc neříkala, aby doma se lidi izolovali, což já bych teda udělal, kdybych byl ministr
zdravotnictví, že polovička lidí se nakazí doma.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak ministr zdravotnictví se dokonce musel teda izolovat sám do
karantény.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, nejstrašnější je to, nejstrašnější je
to nemocnicím, ne a pak to dopovím, pak jsou, pak jsou pracoviště a pořád jsme chodili všichni do práce až na
hospodský, a to nejmenší riziko je v těch ostatních místech, třemi zakazujeme naoko činnosti, které, které nejsou
moc nebezpečné, vezmem si roušky v tramvaji, kde to riziko nakažení je poměrně malý, ale řekněme to u spoustu
lidí uklidní psychologicky, ale ty lidi pak přijdou domů, sundají si roušku, myslíte, že to někdo chodí s rouškou a to
je to největší nebezpečí, když se s babičkou, jak se dívají diváci, tam se rozhodne, když přijdete z tý práce.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Počkejte, ale já tomu jako nerozumí, tak když mám nacpané metro,
tramvaj nebo autobus nebo vlak. Lidé tam mají roušku, tak přece je známá věc, že pokud roušku mám a jsem
nakažený, tak to riziko, že to přenesu tou kapénkovou, i když v některých článcích se říká, že ty kapénky snad
možná ani nejsou potřeba, že se to přenáší normálně vzduchem, ale dobře, to je asi debata pro vás lékaře, tak to
snížím, když jsem doma a jsem tam několik hodin a celé noci dny a víkendy, no tak, i když nějakou roušku mít
budu, tak to stejně na toho člena domácnosti pravděpodobně přenesu, takže by to z mého pohledu žádný velký
smysl nemělo a hlavně by to byl dramatický dopad do rodinných životů.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, ale tak to je, jestli se to chcete
skutečně bránit, jestli chcete, aby ty babičky žily, tak musíte bejt racionální a nedělat ptákoviny, čili samozřejmě,
já s váma souhlasím, že je nějaká diskuze, já jí teď nechci rozebírat, na kolik je riziko, že se někdo nakazil v
tramvaji, Američani mají přesný čísla, kdo se kde nakazil.
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Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak oni tam třeba psali golfovej turnaj /souzvuk zvuků/, já nevím,
kolik tady lidí chodí na golfový turnaje.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Oni se nakazí v tý, v tý místnosti, když
pak pijou na konci takzvaná devatenáctá jamka nebo třeba v těch autobusech, aby to bylo zajímavý ze Spojených
států skutečný data je poměrně strašně málo lidí, kteří se nakazili těch cestujících, ale je pravda, a to je důležitý,
aby měl respirátor ten řidič nebo byl v uzavřený kabině, protože vlastně těm hrozí veliký nebezpečí, víte, jaká je
druhá nejnebezpečnější profese, kolik lidí nejvíc na covid to odskákalo? To jsou takový ty, jak byly okýnka ty, ty
pizzy a tak, jak se vydávali, když byla ten log down, tak těch vlastně to nejvíc odskákalo, protože ty lidi se u těch
okýnek vlastně stávali a prskali na ně, čili my víme dnseka úplně přesně, koho máme chránit, a to co 50 %
babiček prostě umřelo na to, že někdo přišel z práce, ok, vzal si někde roušku a pak na ní prsknul, čili jestli
chcete, aby vaše babička žila, tak si dejte pozor na komunikaci s ní, to je věda.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No, ale tak ten, tak musíte uznat, že ten život to mění, tak jak jsem
říkal, v New Yorku některé články říkají, New Yorku už nikdy nebude takový, jaký byl.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale bude.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No dobře, no tak vy jste, no ale mně přijde, že si trošku někdy jako
protiřečíte, že to je jako zbytečný /souzvuk zvuků/, chodíte do kina nebo do divadla a tak vy teď?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, ono teď bylo léto, to se moc
nechodí, ale, ale.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Šel byste v pohodě jako do kina se prostě podívat?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale ta věc je taková, že třeba já si jako
myslím, že jestli se lidi chtějí chránit, já třeba mám jako hodně práce, tak já nejsem proti tomu, aby se lidi chránili,
my si jako nerozumíme. Jenom říkám, já říkám, aby se nedělaly nesmysly a chránili se lidi tam, kde jsou a
všechny lidi jim nosej ty špinavý roušky v taškách, pak si vždycky nandají v tramvaji a pak už přijdou domů a s
radostí prskají právě třeba na své, na své příbuzný, čili tam je ta věc a já jsem furt neslyšel, že by ty lidi dostali ty
respirátory, jak se dostanou k těm dvojkových respirátorů /souzvuk zvuků/ 16 vrstvím, 16 vrstvím rouškám
/souzvuk zvuků/ a zároveň vidíte, že i když se někdo chrání, jako, jako hlavní hygienistka, takže prostě to dostane
hygienička, protože, protože 25 % lidí to prostě dostane a jestli jsou v té, jestli jsou v té karanténě chytrý 4, 6 lidí,
tak to prostě musí přijít, to je matematika. Můžete to přijít díky roušce o 14 dní později.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------/souzvuk zvuků/ křivky, ano to máte jako pravdu, matematicky to tak
jako tak dostanou, teď jde jenom o ten závod s časem, a to je to na co jsem se ptal. Je tím předělem ta vakcína,
no protože někteří odborníci říkají, ano teď je to závod s časem, ten virus nezastavíme, ten tady jakoby bude, ale
jestli do konce roku bude ta vakcína, tak se to zplošťovat ani omezování vyplatilo, protože po, poté co
proočkujeme ty ohrožené lidi a teď jsou v České republice se odhadují ty ohrožené skupiny jsou zhruba 3 miliony
lidí, no tak pak už máme vyhráno, je to tak, ptám se správně?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já jsem slyšel, že to očkování v České
republice má být příští léto, čili ne v prosinci, já jsem slyšel, že v prosinci budou první.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------V prosinci říkají, že bude hotová ta vakcína.
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------První vakcína ve Spojených státech,
ale takže, takže je to o tom vydržet rok a já vám řeknu případ, já jsem, protože jsem zvídavej, tak jsem šel na pár
míst, kde v domovech důchodců umřely ty domovy důchodců a říkal jsem těm lidem, hele hele, proč jste to takhle
zvorali, proč vám tady ty lidi umřeli a říkali, pane docente, to je tak, byly ty první 3 měsíce, my jsme dokonce spali,
nechodili jsme domů, abysme je neohrozili ty lidi a v posledních měsících ty babičky dědečkové chodili všichni do
hospod s havířem na severní Moravě a my je prostě nedokázali zastavit, protože oni říkali.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Počkejte, oni byly v karanténě domovy důchodců a babičky chodily
do hospody jo?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No a teď ho se to povolilo a ty lidi
třeba prostě jim nezabrání, ty lidi.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já jsem jenom tomu nerozuměl, co jste říkal, že.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ty babičky.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ty babičky chodily v karanténě?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, protože protože, protože.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já jsem nikdy neviděl babičku v hospodě, takže nevím.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já tam právě jsem s nima i seděl s
těma důchodcema.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Takže ne, že by jako šla výprava z domova důchodců do hospody?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne výprava, jednotlivý lidi prostě jdou,
ten domov důchodců není kriminál jo, tam je nějakej člověk jo, kterýmu je 82 let, má statisticky třeba bude žít ještě
2 roky, a když mu někdo řekne, hele, já tě ochráním, že rok bude zavřený v místnosti, to by se neměl ani moc
potkávat mimo, nikam vyjít, neměl by chodit na návštěvy.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak to jako nevydržel a natáhl to do těch domovů?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Nevydržel a šel.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Dobře a teď ta vakcína jo, jak to vidíte, já jsem četl několik jako teorií
a teď tam přijde tedy několik teorií ano, slyšel jsem to, že ty firmy, které vyráběly nebo pracovaly na vakcíně proti
tomu SARSu, který je tady od roku 2003 tuším nebo tak nějak, tak mají velký náskok a teoreticky vzato by to
mohly do konce roku stihnout, hovoří se o té belgické firmě Jensen Novavax, tedy americké AstraZeneca ve
spolupráci tuším s Oxfordskou univerzitou, že by to mohli do konce roku stihnout a že ten náskok je dán tím, že
pracovali mnoho let na vakcíně proti SARSu a už tedy mají ten základ hotový a mohlo by to dopadnout.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, já se snažím seriózně mluvit o
věcech, kterým rozumím, pro někoho je překvapivý, že šéf komory, byť zubař se zabývá jako věcma s epidemií a
nastavováním věcí.
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Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Pro mě jste vzdělaný lékař /souzvuk zvuků/, to je jako laciný říkat, no
jo, on Šmucler je zubař, tak co má co mluvit, pro mě jste vzdělaný lékař.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale chci říct, že zrovna právě ty
vakcíny jsou úplně mimo můj obor, čili jak tady třeba ty opatření, který možná my z praxe rozumíme víc než ty
vakcinologové, tak tohle je přesně otázka pro prof. Prymulu nebo pro pana doc. Maďara, který celý život dělají
vakcíny, která ta vakcína proč je lepší.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne, jestli je to reálný, já, já /souzvuk zvuků/, jestli je to reálné, že do
konce roku ta vakcína bude, tak se ptám.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ty vakcíny jdou do do třetí fáze, kde
drtivá většina léků selže jo, jestli ty vakcíny na těch prvních dvou fázích říkají, že vypadají tak dobře, že to tou třetí
fází projde a všechno ostatní je spekulace, to co víme je, že vyspělý země dneska jsem koukal odpoledne na to
číslo, koupily už řádově miliardy těch balení, tak mě překvapilo, že když jsem to jako vydělil dvěma, ten člověk by,
většina těch vakcín má být, že dostanete dvě ty injekce. Tak je to víc lidí, než vůbec žije v západním světě, takže.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Oni říkají, že co jsem tedy četl jo, to je taková odborná polemika, ale
že ta imunita je otázka na jak dlouho bude.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To dneska už docela víme, to není
otázka.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Že to je relativně krátkodobé.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Není.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No ne, že to není tak dlouhé, je otázka, jestli ta vakcína vyvolá
nějakou trvalejší imunitu nebo ne.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, to my víme /souzvuk zvuků/, na to
už je známá odpověď, na to je pravděpodobná odpověď, že několik nobelistů a tak dáte, ta věc je poměrně jasná,
zdá se, že my víme, že ta imunita má.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Počkejte, tak je to jasný nebo se zdá?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne ne, ta imunita má dvě roviny, jedna
ta rovina je takzvaná humorální, to znamená, že máte ty protilátky, které zjistíte v krvi a ty u toho člověka jsou
závislosti na tíži a jsou řekněme měsíce jo, pak je takzvaná buněčná imunita, ta se nám strašně špatně měří, ale
zdá se podle těch studií, který už i na buněčnou imunitu proběhly, že, že my nemůžeme říct, vydrží to 10 let, když
ten virus je tu rok no, asi rok jo nebo půl roku, nevíme přesně, kdy to těm Číňanům uteklo, ale, ale ta podstatná
věc je, že, že my se zdá těm, těm vědcům, že rok, dva to vydrží, pak s vysokou pravděpodobností, ať už ty lidi
budou očkovaný nebo to bude z toho, že to prodělali, tak dostanou to onemocnění znova /souzvuk zvuků/ a už
bude mít lehčí průběh.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Lehčí průběh, to se skutečně píše, no a já se přiznám, že jsem z těch
vašich názorů trochu jako zmatenej, ale nakonec asi to naše /souzvuk zvuků/, ne ne ne, tak to myslím, nejsou
naše základní nedorozumění, kdy jsme si asi vysvětlili, že ochranná opatření mají smysl a teď jsme probrali různé
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typy a skupiny lidí a tak.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------/souzvuk zvuků/ ty lidi nemají
nekonečnou trpělivost.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Úplně chřipka to není, protože se prostě i takoví jsou, kteří zemřou na
COVID a nejenom s Covidem, že.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Nepochybně.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak to a že ta vakcína.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Jako na chřipku umírají.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ta vakcína je teda ta konečná meta, kde ten závod bude končit
/souzvuk zvuků/, závod s tím zplošťováním jo, ten závod s časem.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Vemte si, že v České republice zhruba
teď je diskuze o tom, to řeknou historici, jestli ten COVID je stejně nebezpečný jako průměrná chřipková epidemie
nebo těžká chřipková epidemie jo a my teď a my teď, řekněme, t je to průměrná nebo nebo těžká, tak v České
republice se očkuje méně než 10 % populace na chřipku.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ano.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To je onemocnění zhruba stejně
nebezpečný, v tudle chvíli je poměrně hodně lidí v České republice, který ten COVID prodělalo, nebo si myslí, že
ho prodělalo, to znamená asi nebudou mít velkou motivaci to absolvovat /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Vy říkáte, že je to jako chřipka a přitom všechny státy se k tomu jako
k chřipce nechovají, to je ta teorie tedy, jestli se všechny státy můžou mýlit, nevím já se trochu bráním tomu.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------My máme takou věc ve vědě, skoro
nejvyšší důkaz je takzvaná multicentrická studie, to znamená, že zapůlujete strašně moc studií ne jednu
náhodnou se špatným výsledkem a tam vidíme, že na jaře ta smrtnost byla 6 ‰ a teďka studie, které už trošku
zahrnují to léto, kdy ten průběh byl lehčí, protože do to nebyla chřipka, dneska víme, že ve Spojených státech z
těch 160 000 mrtvých 68 000 mělo chřipku a současného, tak, tak ta smrtnost je asi 2,5 promile, takže a běžná
chřipka jedno promile, těžká víc.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Hele, já s tuhle tu studii neznám, pane docente, /souzvuk zvuků/
takže těžko vám může teď tady oponovat s těmihle čísly, jenom tak jako po povrchu říkám, že jestli je to chřipka,
proč s tím všichni tak nadělají.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já myslím, že už to končí jako.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Myslíte jo a když mě Maďaři úplně zavřeli hranice teďko? Ten důvod?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Maďaři, Maďaři ten důvod je, vy máte
v zásadě možnosti dvou strategií, jo ta maďarská strategie.
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Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Angličani zakázali přístup nám, Maďaři zavřeli úplně, úplně hranice z
nějakého, důvodu tam volal premiér, asi náš jako vždycky nebo si esemeskoval s jejich premiérem a teď tam
nějak vymysleli to, že ten, kdo to má předplacený, tak tam může od nás a takovýhle hlouposti, jestli ty čísla budou
stoupat, tak lze očekávat restrikce i od jiných států.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------/souzvuk zvuků/ ne tady se kladou
otázky, otázky lékařům, který musí odpovědět premiér jo, v Maďarsku pan Orbán zvolí jednu ze dvou logických
variant, který teďka máme jo, jedna logická varianta je tu zemi prostě obklíčit a čekat, že za rok to očkování bude
účinný, něco bych si řekl, že takhle jak to dělají v Maďarsku, že to nebude ani dobrovolný očkování, ono třeba
můžete mít jakoby dobrovolný a řeknete, kdo se neproočkuje, nevezmeme mu dítě do školy nebo něco takovýho,
takže dosáhnete nějak 100 % očkování.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A tam si myslíte, že on směřuje jo?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ano, to, to nemají řešení, protože,
protože, když, když, když, když necháte tu populaci, já to jenom dopovím, když necháte tu populaci takzvaně
imunitně naivní, tak ona vám kdykoliv znovu onemocní, to je známý případ Austrálie, kterou všechny tleskali a pak
tam to znovu vlítlo, čili, čili oni se můžou proočkovat a když si řeknou, že je to tak strašná věc, že jim to stojí třeba
za rok poklesu o 10, 15 % HDP, že jim to stojí za to, že jim třeba stoupne počet sebevražd, rakoviny, protože
třeba ve Velký Británii jo.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne to chápu jo, /souzvuk zvuků/ vy říkáte, že to nic není a Maďaři
zavřeli hranice, já jenom vždycky vycházím /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já říkám, že je to srovnatelný s
chřipkou, že se to podceňuje. Jo, tady se, tady všichni nechápou, co to je chřipka.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Nikdo na světě nechápe, Maďaři nechápou, co je to chřipka jo?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Maďaři chápou a rozhodli se politicky,
že, že, že ten.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Nebo, že se jim to jako hodí nebo jako /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Že ty škody z Covidu, jim tím stojí za
15 % HDP.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Jo a proč to udělali?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------To je politický rozhodnutí naprosto,
naprosto, to není, to nemá nic společněho s medicínou, my když si tady řekneme, že, že nevadí, že bude milion
nezaměstnaných, tak to můžeme udělat a pojďme si to odhlasovat, co chceme.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No a teď mi řekněte, vy jste tedy vědec, jste lékař, jo ale teď mně
řekněte, dopady na českou společnost a českou ekonomiku, jestli to mělo dopady trvalé, jestli nás to navždycky
změnilo, jestli to bude mít drastické dopady na ekonomiku, váš odhad teď čistě, teď se vás spíše ptám jako
politika, dá se říct /souzvuk zvuků/, ne, ne teď se vás teď, chci odejít trošičku od těch lékařských studií. A bavit o
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české společnosti, co to pro nás znamenalo a znamená.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Znamená to v tuhle chvíli, jestli to vím
dobře, že 700 tisíc lidí přišlo o práci a nemá nějakou velkou šancí jí získat, protože jsou na těchto covidech a žijou
v naději, že, řekněme, že ta práce se obnoví, čili pro těch 700 tisíc lidí je to opravdu jako veliký problém.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Abysme byli přesní, tam je program ten Antivirus ministerstva práce,
který nějakým způsobem refunduje mzdy. 60 nebo 80 % ty lidé /souzvuk zvuků/ za předpokladu, že ten
zaměstnavatel nebude propouštět, jinými slovy oni jsou vlastně placeni za to, že teď nic nedělají, protože jinak by
tedy stát jim ty mzdy neproplácel, a teď je otázka, co se teda stane, až tenhle ten program skončí, protože jsou,
aby zůstali na svých místech, tak by ty podniky musely nabrat zakázky tak, aby pro ně práci měli, což zatím teda
nevypadá, to si přiznejme, že to zatím nevypadá.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Jestli ten program skončí k 1.
listopadu, což myslím, že tak má být.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak to má být.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Tak řada těch míst, které jsou v
turistickém ruchu, a tak si nedokážu představit, že by se obnovila, jo můžeme diskutovat o tom, jestli, jestli bude
Škoda Mladá Boleslav znovu dělat na 3 směny 7 dní v týdnu. To já neumím říct, to není moje /souzvuk zvuků/
Praha, město, v kterým jsme, bude zasažena těmi 500 miliardami, když si přepočtete, kolik je tu lidí a 500 miliard
škod, který vyčíslilo město Praha, no tak každý z nás má škody ve statisících, každá domácnost /souzvuk zvuků/,
samozřejmě někdo obrovský někdo menší.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A co natrvalo změnila ta epidemie z vašeho pohledu?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Na mě, na mě já trvale, já jsem právě
to, že jak sem jako doktor klinik, tak řeším co je teď a tady, čili mně jakoby jako, jako spekulovat o věcech, který
budou do budoucna, já jediná věc, kterou můžu říct, kterou cítím je, že lidi pochopili, co je slovo svoboda, takže
když byste tady jako nějaký debatě před rokem diskutoval o svobodách, tak to byla pro lidi taková /souzvuk
zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Že si uvědomili její význam?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Že do teďka to bylo pro spoustu lidí
fráze, protože se říkalo, hele svobodu tu máme, protože tu volíme.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Jako že, když o ní přišli,, tak to myslíte, když o ní přišli /souzvuk
zvuků/ opatřeními, kdy prostě jsme nemohli.Kdybyste mě alespoň nechal dokončit větu /souzvuk zvuků/, víte ono
v té televizi, když mluvíme oba dva najednou, tak se to sleje a není rozumět ani jednomu /souzvuk zvuků/. A
protože vás znám, pane docente, tak jsem vás pozval do pořadu Duel, kde jsme sami dva a teď si představte, že
by nás tady bylo víc.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Nějak bysme to zvládli, povídejte, měl
jste něco na srdci?
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ne, pojďme k těm důsledkům, já se snažím vypáčit nebo odpovědět
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na otázku, v čem budeme navždy jiní, na co si budeme muset zvyknout, já nevím, na, na pamětně nebo v mysli
mi vytanou, možná je konec kongresu, možná ten turismus, který, na který jsme byli za posledních 10 let tak
zvyklí a možná neradi, viděli jsme ho v Praze, v Krumlově, je prostě na několik možná let nebo 10 let minulostí,
možná ta Praha skutečně bude muset projít nějakou proměnou ekonomiky a společenského života, možná,
možná, možná z vašeho pohledu co?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já jakoby to, co je, je, že já myslím, že
teďka se rozhoduje o budoucnosti, jak bude vypadat Česká republika, jak bude vypadat západní civilizace, čili je
tady jedno řešení, kterýmu se říkalo geniálně, já ho nevymyslel hranatotáč.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------To taky a teď vidíte, tak mi vysvětlete, pane docente, když se bavíme
o tom, že je to v podstatě chřipka, jakej to může mít dopad na celou západní civilizaci?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Protože ta západní civilizace měla
jakoby chybu ve své komunikaci, hodně to bylo daný, ne úplně asi systémem, na kterým jsou závislý, já jim to
nevyčítám média, my jsme dneska v situaci, kdy musíme kliknout, kdy nemá smysl psát, že 99 % lidí se z toho
dobře vyléčí, potřebujete psát, že 1 měl trvalý následky a já to nikomu nevyčítám, čili jsme v době, kdy lidi ani
nečtou ty články, jenom klikají na ty, na ty na ty názvy si, no a věc, která nám dlouho přišla jako legrační, nás jako
doběhla strašlivým způsobem a zároveň i způsob vlády, kdy máme ano v řadě v zemích velmi slabé vlády, které
nedokážu jako říct, my vás s tím provedeme, my to vyřešíme, prostě řeší se to na průzkumu veřejného mínění,
který se mění v hodinách jo, a potřebujeme, představte si Churchill, kdyby udělal průzkum veřejného mínění, jestli
lidi chtějí vzdorovat Hitlerovi, tak já myslím, že by nebo, nebo já jsem vždycky poslouchal, jaký byli srabi naši
dědečkové, že se nepostavili Hitlerovi, no kdyby teď přišel nějaký Hitler, tak dostane ještě čestný občanství Prahy
jo, čili /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Vy jste takovej, rád jako šokujete jo. Ale tak dobře, tak ta politika
jaksi, teď když jsme viděli to, co se jako dělo, na mě to působilo, teď se přiznám trošku jako subjektivní názor, že
to byla trochu jako pokus a omyl, když jsem viděl ty zmatky s institucemi, zřídíme krizový štáb, nezřídíme,
budeme tam v červeným svetru, nebudeme v červeným svetru, protože a ministr vnitra ne, protože není z hnutí
ANO, pak ministr vnitra ano, úřad hlavní hygieničky není potřeba, protože já jsem krizový štáb, teď mluvím o
premiérovi, nakonec se tedy ukázalo, zřídila se nějaká epidemiologická skupina, nezakotvená nikde, nakonec se
tahle ta skupina zrušila a skončilo to teda na úřadu hlavního hygienika, pak jsme viděli.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------A ten jen v izolaci.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Je v izolaci.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Protože to nefunguje ty roušky.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------A jak to teda zvládla ta politická reprezentace? Já teda musím říci, že
pro mě premiér a prezident jsou skoro neviditelní, nevím, jestli tomu přestali rozumět nebo se k tomu už nechtějí
vyjadřovat.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já bych začal jako z toho, co, co, co
krásně jako popsal jeden profesor na Harvardu, který říkal, tahle doba ukázala, že se z toho jsme schopni dostat,
takže se s lidmi bude mluvit pravda, že se jim přestane lhát, ukázalo se, že všechny mlhy jako takový to, my
nebudeme nosit na ministerstvu roušky, ale těm lidem řekneme roušky, protože my jsme tady rozumí a oni nejsou
rozumný jo, taky je potřeba.
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Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No, nedopadlo to dobře.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------No, přesně tak, čili je potřeba, je
potřeba prostě jakoby říkat lidem pravdu i těžkou a je potřeba využívat svobodu, protože ty lidi jsou o sobě jsou
schopný se strašně postarat, já co jsem třeba o českým národu se dozvěděl, že já jsem projel přes to léto Evropu,
je pravda, že my jsme tady nejmíň nosili roušky, tady bylo nejmíň opatření.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já jsem na to upozorňoval.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale žádný hromady mrtvých tu nebyly
a ty Češi to zvládali nějakou vzájemnou slušností, ne všichni úplně úžasně, ten národ ukázal, že je schopný se o
sebe postarat.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Heleďte, já teda nevím, ale je pravda, že.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Vy jste tady viděl v létě nějaký hordy
mrtvejch?
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já jsem byl autem ve Španělsku, ve Francii jsem projel a tak a všude
byl přísně dodržován, se musel dodržovat ty roušky u benzínových pump, v hotelech a tak dál, všude musely být
roušky, dokonce v hotelech byly nějaké dezinfekční koberce, na kterých si člověk musel otřít boty, aby náhodou
tedy /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já jsem ve Francii 54× za den tu
roušku nandal a sundal, jsem si to počítal ten den.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Ano, kdykoliv jste prostě kamkoliv šel, tak to takhle muselo být.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Což je hrozný.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tady, tady nic takovýho nebylo a taky vidíme ty výsledky.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------A co vidíme jako /souzvuk zvuků/ no a
co a kolik je lidí v těžkém stavu, kolik je mrtvých lidí?
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Pokud vím, tak je 160 je hospitalizováných a 430 lidí zemřelo, což
zase není tak málo, co bysme si povídali /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------460 lidí umřelo za dobu, kdy my jsme
tady zvyklí, že umře 300 lidí denně a spousta těch lidí byli lidi v opravdu v těžkém stavu.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No, dobře tak, tak dobře, tak ty Francouzi, Španělové, Němci teda ty
roušky nařídili zbytečně?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, tak je to otázka, tohle jsou otázky
určitý politickýho rozhodnutí, kde, kde, /souzvuk zvuků/ ne ten rozdíl, který je, že nepochybně v té Francii zažili
první vlnu, která nás úplně minula z mnoha důvodů a samozřejmě je tam politická poptávka, po řekněme větší
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ochraně a já když se bavím s řadou lidí, tak ne tak v Čechách, tak oni, oni třeba mají strach, spousta lidí v
Čechách a jsou šťastní, že jsou roušky, není to tak jako jednoznačný jo, čili, čili všichni chápou, že ty roušky to ve
Francii nezastaví, ale z hlediska nějaký politický poptávky, které je na tu vládu, tak v tuhle chvíli cítí, že to
zpomalování má smysl.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Vy jste říkal, vy jste říkal, že lidi si uvědomili hodnotu svobody, jak to
myslíte, na mně působilo v tom dubnu, květnu, že naopak jsme si lhali do kapsy trošku, tím jak porazíme virus, že
jsme si tady při té izolaci říkali, jsme jediný národ, který chápe roušky, naučíme svět šít roušky, viděli jsme
dokonce, že premiér sdílel tehdy na Facebooku nebo kde na Twitteru nějaký video, jak někdo šije roušky a a pak
se to dostalo dokonce myslím na Twitter amerického prezidenta, byli jsme hrozně jako přesvědčený o tom, že
jsme naučili svět nosit jako roušky, byli jsme přesvědčený o tom, že vyvineme vlastní vakcínu, byli jsme
přesvědčeni o tom, že jsme ten virus po porazili, anebo porazíme a přišlo mi, že jsme strašně snadno si nechali
zavřít hranice, že strašně snadno jsme se vzdali spousty dalších svobod a vy říkáte, že jsme si to uvědomili
jakože teď.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ano, že.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Teď na podzim jsme si to uvědomili.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, ne, teď na podzim, my jsme, my
jsme, já bych řekl, že třeba s těma rouškama jsme prostě civilizačně napřed, jo to znamená my díky tomu, že tady
ty roušky byly povinný, tak jsme jako zjistili, že to zas takový zázrak není a trošku ty, ty Češi, protože si zažili ty
věci.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Že jsme premianti no, protože ty Francouzi zjistili, že je to na prd
stejně jako my jo.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Jsme průzkumníci třeba i slepých
uliček jo, ale, ale, ale ta, ale ta věc je taková, že ne, ono to tak je, já jsem třeba, když jsem v Americe viděl, mám
příbuzný v New Yorku a tak a tím, jak některý věci tu byly dřív Evropě, tak jsem viděl jak třeba určitý věci jsou a
pak třeba říkali a teď zkusíme na tejden otevřít restaurace a všichni umřou a za týden se nic nestalo jako tady na
Velikonoce, ale já bych nesrovnával duben, kdy já jsem tady měl roušku, měli jsme z toho všichni strach, nevěděli
jsme, co se děje a vládu bych nijak nekritizoval, podstatný věci, že lidi, když najednou byli zavřený v těch
hranicích, když jim vzali divadla, když jim vzali koncerty, když začala umírat kultura, včetně televizních věcí, že se
netočejí nové věci. Tak prostě zjistili, že to je strašně důležitá část života a že samozřejmě přicházejí virózy každé
3 roky silný, ale my tu máme, že 99 % národa tohle neohrožuje. Já jsem strašně rád svým způsobem za to, že
tady děláme ohromný věci, abysme teoreticky ochránili na 1 procento, ale řekněme jedno promile jo, ale jo ale,
ale pořád je tu těch 99 lidí.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já si teda myslím, že konkrétně u tý kultury, že jsme v tom trochu
jako selhali jo, že samozřejmě možná ve velkých městech se o tom hovoří, ale nakonec se zjistilo, že valná
většina té, toho živého umění těch desítek divadelní představní koncertů a dále, ve finále nikomu zvlášť nechybí a
že to nepovažuji za nezbytnou součást života lidé, a to beru jako velkou prohru jo /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já jsem hodně na ten venkov a řekl
bych, že na tom venkově ten boj s tím Covidem je dramaticky menší, že tady je taková jako věc, samozřejmě lidi,
ale ty lidi, jak žijou na venkově mezi stejnýma lidma, tak se tolik nebojej. Na tom venkově těch roušek tolik jako k
vidění není, pokud nejsou zrovna nařízený. A co týče tý zábavy, tak ta tam nějak běží, v létě hrály ty kapely, byla
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spousta zábav, na kterých šlo, projížděl jsem republiku, já myslím, že, že tady venkov se o sebe postaral, ale
zpátky lidi pochopili, že je nezachrání ten stát a že jedno, co říká premiér a že podstatný je, když jsme si myslel,
že ty roušky jsou klíčový, že si je ušijou a dneska je podstatný, jestli si myjou ruce, jestli se, jestli tu babičku
nákazejí, jestli k ní polezou nebo nepolezou a že ta osobní zodpovědnost je důležitá a já neříkám, že to je 100 %
lidí, ale /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------My si v zásadě asi jako celkem rozumíme až na to, že to popisujeme
trochu jinak a klademe důraz na jiný věci a třeba teda ty roušky a mimochodem je nezbytný, aby byly třeba
otevřený ty kluby taneční a takovýhle věci, když jsme u těch restrikcí, tam byste to taky nechal?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------/souzvuk zvuků/ ještě jednu věc, já
mimochodem ty roušky to je sranda, že já jsem jako bojovník proti rouškám a jsem jediný /souzvuk zvuků/ z těch
lidí, kteří se kolem toho pohybují, který ty roušky předtím nosil. Já jsem se ptal Prymuly a všech, jestli tak jako já,
protože já jezdím s rouškami celý roky, protože jsem alergik, a protože hodně pracuju v Asii, tak, tak, když mám
rýmu a musím do práce, tak nosím roušku /souzvuk zvuků/, ale jinak zpátky co se týče ty taneční kluby, tam je
strašně ta otázka, jestli budete opravdu jakoby tvrdý, tvrdý medicínsky a řeknete těm mladým nic nehrozí, nechme
je prokazit, kdyby třeba byl Colours of Ostrava.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------No jo ale ty mladý jdou domů /souzvuk zvuků/ a vy říkáte, ať
nechodějí domů, protože tam je babička, ale to je prostě neřešitelné, já s váma v tomhle teda úplně jako /souzvuk
zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ale jaký je dál řešení, že budeme,
budeme od teďka 4, 5 let zavřený, když se ty lidi nenechají očkovat dobrovolně v Čechách, tak jaký je konec
/souzvuk zvuků/, jaký je konec, když se nebudou lidi chtít naočkoat?
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Proto jsem se tak pořád ptal, jestli ta vakcína je ten konec a vy jste se
mi z toho vždycky jakoby vysmekl /souzvuk zvuků/ vy jste se mi z toho vždycky jakoby vysmekl, vy jste mi buď
jednou řekl, že nechcete hodnotit ty firmy, která bude rychlejší, pak že tomu nerozumíte, ale že stejně si myslíte,
že ta přirozená imunita.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, ne, ne, já vám odpovím úplně
přímočaře, podle řady studií se zdá, samozřejmě, když ty lidi prodělají to onemocnění, tak obvykle bývá, tak je ta
imunita účinnější než z tý vakcíny, to je logický.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Takže nemáte rád roušky ani vakcínu?
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Ne, ne, ne, ale obecně až ta vakcína
bude, tak třeba já pokud ta čísla budou dobrá, tak jako se nechám každý rok očkovat, proti chřipce se nechám
očkovat i proti tomu. Jenom prostě teď je září a někdo mi říká, že bude v červnu, v červenci.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Já jsem šlyšel, že do konce roku má být možná u některých firem na
konci té, toho klinického testování a jestli bychom dokázali získat 3 000 000 vakcín /souzvuk zvuků/.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Já teď bych se rád chtěl očkovat proti
chřipce letos na podzim a nejde to, protože ty vakcíny nejsou /souzvuk zvuků/.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Mimo jiný je to selhání ministerstva zdravotnictví?
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Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Na nás se nedívá nějaký člověk s
nějakou protekcí doktor, který dostane vakcínu, dívá se nás babička, na kterou nezbyde, čili my musíme říct tý
babičce, kdy tu vakcínu dostane, a to dostane podle toho, co říkal pan profesor Prymula a věřím, příští léto, příští
podzim a teď je otázka, jestli ten rok to vydržíme, jinak ty vakcíny ten konec, oni nám určitě pomůžou, ale ten
koronavirus se asi bude vracet ale v lehčím průběhu.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Dobře, víc tohoho nestihneme, pane docente, já vám děkuju, já vám
děkuju za návštěvu ve studiu, doufám, že není poslední.
Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory--------------------Heleďte já budu taky rád a hlavně se
nechce vyděsit, zvládneme to, zvládli jsme předchozí věci taky a česká medicína tohle pro nás není soupeř, mějte
se fajn.
Jaromír SOUKUP, moderátor--------------------Tak jo, děkuju vám za pozornost.

Prymula oznámil v hotelu Step zpřísnění covid opatření
04.09.2020

zdravezpravy.cz ~

V pražském hotelu STEP se právě koná seminář „Zdravotnictví na prahu technologické revoluce“ s podtitulem
„Budoucnost telemedicíny po pandemii“. Na akci již promluvil vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman
Prymula, promluví i prezident České stomatologické komory [ČSK] Roman Šmucler a další.
Na semináři je přítomen předseda Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR] Petr Šonka, náměstek informačních
technologií FN Olomouc Antonín Hlavinka, člen výboru ČLS JEP Cyril Mucha. Dále prezident Svazu zdravotních
pojišťoven ČR [SZP ČR] Ladislav Friedrich a další.
„Ministerstvo zdravotnictví ČR a přilehlé enklávy jsou v karanténě nebo pozitivní a já jsem jeden z mála, kteří
zatím nejsou,“ uvedl svou řeč Roman Prymula.
A zároveň upozornil, že kvůli vysokému nárůstu počtu nově nakažených v posledních dnech, především pak v
Praze, Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] a další orgány nyní pracují na nových preventivních opatřeních. Ty
rezort vyhlásí dnes kolem 13 hodiny. Týkat se budou pražského regionu, ve kterém se koronavirus šíří již delší
dobu komunitně a hygienici ztrácejí přehled o zdroji nákaz.
Česká republika má v posledních dnech nejvyšší přírůstky covid pozitivních případů v evropském regionu. Ve
čtvrtek 3. 9. 2020 u nás hygienici potvrdili na 680 nových případů, obdobná čísla byla i v předešlých dnech.
Hygienici procházejí náročným testem
K tomu, jaká opatření vedení chystá pouze Roman Prymula uvedl, že se budou týkat například škol. Aby
nemusela jít celá třída do nařízené karantény, pokud by se nemoc prokázala u jednoho ze žáků třídy, by výuka
pokračovala dál, pokud by měl nakažený žák klasickou obličejovou masku či zůstal doma.
Ne příliš příznivá situace panuje i na hygienických stanicích po celé Česku. Podle jeho slov tamní pracovníci
přepracovaní, protože situace neutichá a trvá již půl roku.
„Narážíme na to, že pracovníci z hygienických stanic jsou vyhořelí a vyhrožují, že dají výpověď,“ uvedl Roman
Prymula.
Roman Prymula: Telemedicína má nezastupitelnou roli
Podle Romana Prymuly hýbe pandemie koronaviru celým světem. A i proto by se telemedicína měla stát nedílnou
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součástí systému zdravotnictví po celém světě.
„Úloha telemedicíny narůstá a podařilo se věci během pár týdnů posunout někam, kde jsou již jasné výsledky
celého úsilí. A každý se na to může podívat, je to celkem prokazatelné,“ uvedl Roman Prymula k telemedicíně.
Na druhou stranu také zmínil, že jsou obory, které nejsou pro tuto formu zdravotní péče příliš ideální a přítomnost
pacienta je nevyhnutelná. Také ale řekl, že je beze sporu, že téma telemedicíny bude v budoucnu nepochybně
nabírat na důležitosti. Dříve se hovořilo například o telechirurgii, kdy se zdravotní péče zajišťovala například na
zaoceánských lodí.
„Masivně se rozvíjejí i systémy na podporu rozhodování, klientské diagnostiky […] Nastane doba, kdy budou
chytřejší než samotný lékař. Ta zkušenost bude tak velká, že ho bude moci individuum jen těžko nahradit. Taková
doba nepochybně přijde,“ upozorni.
Telemedicína a zvládání covidu-19: Přijdou nové testy
Telemedicína podle Prymuly hraje opravdu klíčovou roli a v Česku se podařilo zvládnout během několika týdnů to,
o co se snažilo minimálně tři roky. Nyní jsou dle něj tak již například propojeny všechny tuzemské laboratoře,
které testují na covid-19. Odborníci mohou sledovat pohyb dat z celé České republiky a rychle na ně reagovat.
„Data se propojila teprve nedávno. A bylo to bolestivé. Nyní jsme již schopni pracovat se všemi jejími prvky. To,
co by mělo znamenat určitý zlom to je změna testování. A to lamp testy od 1. října – proteinové testy, které jsou
rychlejší, jsou schopni rychle ragovat, určité zabarvení,“ vysvětlil s tím, že výsledek by podle něj měl být znám
zhruba po 45 minutách.
Veronika Táchová

Německý Prymula zcela jasně: Stačí pět dní karantény, pak už nejste infekční
04.09.2020

parlamentnilisty.cz ~

Přední německý virolog Christian Drosten tvrdí, že koronavirus po pěti dnech nemoci ztrácí na síle a jeho nositelé
už nejsou infekční. Karanténa by se tedy měla zkrátit na 5 dní. Virologova slova zazněla v podcastu německé
stanice NDR.de. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler se hned ozval...
Známý německý virolog Christian Drosten má za to, že by se doba koronavirové karantény měla zkrátit z původně
stanovených dvou týdnů na pět dní. Virologova slova zazněla v podcastu německé stanice NDR.de. Zprávu
převzal také server The Local.
„Existuje, řekněme, razantní teze, že po pěti dnech už můžeme říci, že infekční období nemoci skutečně
skončilo,“ poznamenal Drosten. V návaznosti na tuto tezi také poznamenal, že považuje za zbytečné lidi testovat
stále dokola. Mezi testy by prý ponechal pětidenní odstupy, které by podle jeho názoru mohly lépe ukázat, zda byl
či ještě je daný jedinec infekční.
Prohlásil také, že procento lidí, kteří se koronavirem nakazí opakovaně, považuje za velmi nízké. Většina již
jednou nemocných si podle něj vytvoří dostatečné množství protilátek a jsou v relativním bezpečí.
Pár slov věnoval také nošení roušek. S těmi je to prý složité, protože často špatně přiléhají k obličeji, takže se
koronavirus k člověku může dostat i okolo roušky. Jedním dechem však dodal, že je přece jen lepší roušky nosit.
Snižují podle něj riziko, že vás nakazí někdo nemocný v obchodě
Drostenových slov si povšiml prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který poznamenal, že po
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teoriích a spekulacích o koronaviru se do médií vrací zprávy podložené „starou dobrou vědou“.

Bude stomatologická péče dostupnější, nebo se postupně staneme národem
»bezzubých«?
05.09.2020

halonoviny.cz ~

Stomatologická péče je v současné době nedostupná pro statisíce obyvatel České republiky.
Zubní lékaři přitom mají z ekonomického hlediska ojedinělé postavení a pacienti musí, jak sdělil prezident České
stomatologické komory, počítat s až padesátiprocentní spoluúčastí. Komora sice registruje asi 8500 zubních
lékařů, ale někteří nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a na jejich »luxusní«služby dosáhnou jen
nemnozí.
Situace s dostupností stomatologické péče je kritická zejména v příhraničních oblastech a mimo velká centra.
Příčin je několik. Na jedné straně je studium stomatologie finančně nejnáročnější a stát se v minulosti dostatečně
nevěnoval přípravě potřebného počtu mediků. Na straně druhé stoupá věk stávajících zubních lékařů a ti často
bez náhrady odcházejí do penze. Mladí lékaři si nechtějí zřizovat ordinace mimo velká města, preferují spíše
samoplátce a s oblibou tvrdí, že jim úhrady od zdravotní pojišťovny nekryjí náklady. Zdravotní pojišťovny přitom
každoročně navyšují úhrady za systematickou péči o registrované pacienty tak, aby se zubním lékařům tzv.
vyplatilo pracovat na pojišťovnu. Ve skutečně koncepční podpoře ale stát stále selhává a odpovědnost přenáší na
pojišťovny, kraje a obce. Kraje se snaží finančně podporovat zdravotní péči, nabízejí stipendia, příspěvky na
ordinace, výhodné půjčky, obce přidávají i byty a další bonusy. Pokud ale pacient svého zubaře nemá, zamíří na
pohotovost. Ta nepřetržitá přitom bývá v kraji většinou pouze jedna. To přináší kromě přetíženosti zdravotníků i
stoupající finanční náklady krajům a zřizovatelům nemocnic.
Řešení nejsou jednoduchá a okamžitá. Je třeba napravit chyby za posledních třicet let. Spočívají v převzetí plné
odpovědnosti státu za zaručení práva občanů na kvalitní potřebnou zdravotní péči, včetně stomatologické, a v
zajištění dostatku financí v systému veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví může kromě
podpůrných programů pro zřizování praxí v jednotlivých regionech podmínit své finanční příspěvky na vzdělávání
lékařů požadavkem na odpracování určité doby v místech, kde je stomatologů nedostatek. Zdravotní pojišťovny
by kromě navyšování plateb za výkony měly podmiňovat uzavírání smluv otevíráním ordinací tam, kde péče
zubařů chybí. Je také nezbytné věnovat více pozornosti prevenci a hradit dentální hygienu z veřejného
zdravotního pojištění. Neméně důležitá je osvěta a výchova dětí i dospělých k péči o své zdraví.
Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

„Premianti“
06.09.2020

ČT 1 ~

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka
Dlouho jsme poslouchali, že v boji s nemocí covid-19 jsme premianty v celé Evropě a ostatní se od nás učí. Dnes
jsme premianty v denních nárůstech nakažených, které máme 3× větší než v okolních zemích. Tento týden
onemocněli i hlavní hygienička České republiky nebo šéf zdravotních statistik. V karanténě skončilo dokonce
několik ministrů a desítky lidí z ministerstva zdravotnictví. A zdá se, že zatímco ostatní ministerstvo dokola
nabádá k prevenci, samo ji podcenilo. Roušky na svém úřadu zavedlo například až tuto středu poté, co vyšlo
najevo, jak se nákaza v jeho chodbách šíří. Neměla by vláda a její instituce být těmi nejvíce ostražitými, když řídí
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zemi? Téma pro Kateřinu Stibalovou.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/
Pan Vojtěch bude v karanténě do 11. září. (...) pan Havlíček má první test negativní (...) a paní Rážová nemá
teploty.
Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
Hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav
Dušek pozitivně testováni na covid-19. Do karantény muselo víc než 150 lidí z ministerstva zdravotnictví. V izolaci
jsou i 4 ministři, tedy třetina vlády.
moderátor
Jak zajistíte, aby stát fungoval i bez těchto v současné chvíli velmi důležitých lidí?
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/
My všichni jako fungujeme, takže máme samozřejmě videokonference, dneska vláda proběhla na takové
videokonferenci. Máme esemesky, máme maily, telefonujeme, takže není to žádný problém.
Boris ŠŤASTNÝ, předseda správní rady, Alzheimer home, bývalý poslanec ODS
Nezlobte se na mě, když mohou naši lékaři, sestry, pečovatelé od rána do večera prakticky ve dne v noci, v
čtyřiadvacetihodinových směnách používat respirátor, já nevidím důvod, proč by kritická infrastruktura státu a ti
nejdůležitější, kteří vlastně mají řídit tu zemi a chránit nás všechny obyvatele před tou epidemií, tak nemohli nosit
ochranné pomůcky.
moderátor
Vy jste zmiňoval ten respirátor FFP2, který jste měl na včerejším jednání s hygieničkou Rážovou, no ale úplně
vždycky ho nenosíte, setkáváte se s mnoha lidmi. Neměl byste jít příkladem a kromě tedy testů podstoupit rovněž
karanténu, když tak často mluvíte o odpovědnosti každého z nás?
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/
Paní redaktorko, já nevím, já jsem vás dneska na úřadě vlády neviděl. My máme povinnost nosit, a já ten
respirátor... tenhle, FFP2, nosím.
Roman ŠMUCLER, prezident, Česká stomatologická komora
Já chápu, že šlo o nějaký gesto jako ukázat: my máme jako vláda k dispozici jenom tu nejobyčejnější roušku,
protože jsme jako vy, ale to byla přesně ta neprofesionální chyba. Ty lidi mají mít respirátory.
Boris ŠŤASTNÝ, předseda správní rady, Alzheimer home, bývalý poslanec ODS
Když se instituce, jako je parlament, vláda, a tak dále, nebudou chránit, tak budou všichni v karanténě za chvíli.
Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
V preventivní karanténě skončil i moderátor České televize Václav Moravec, u něhož minulou neděli seděla hlavní
hygienička Rážová ve studiu. Covid-19 jí diagnostikovali o 2 dny později.
Jarmila RÁŽOVÁ, hlavní hygienička České republiky
Já jsem strašně blízko, že jo?
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Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
Moderátor sám zakouší, co se bude v nejbližší době týkat čím dál více lidí. V preventivní karanténě, která trvá 10
dní, je už podruhé, hned za sebou.
Václav MORAVEC, moderátor České televize
Ta první karanténa, která byla kvůli nakaženému studentovi na FAMU, tak pro mě byla, řekněme, případovou
studií, jak ten systém hygieniček a hygieniků je přetížený, protože při té první karanténě to trasování trvalo
hygieně 5 dnů.
Zdeňka JÁGROVÁ, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy
Nás to hrozně mrzí, ale nejsme schopni prostě v dané situaci to zvládat. Je spoustu zemí, který už takovéhle
trasování dávno nedělají, kde se trasují pouze osoby zdravotně stigmatizované, osoby starší 65 let nebo osoby z
určitých profesí, které jsou důležité.
Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
Zatím si karanténní opatření každý vykládá po svém. Premiér Andrej Babiš nemusel do izolace, přestože 2 hodiny
seděl na jednání s hlavní hygieničkou. Důvod? Prý měla respirátor, tedy nikoliv jen roušku. Seděl daleko pod
vysokými stropy a větralo se. Naproti tomu ministři Jana Maláčová, Karel Havlíček ani Tomáš Petříček v delším
přímém kontaktu s nakaženým vůbec nebyli. Přesto šli dobrovolně do karantény.
Václav MORAVEC, moderátor České televize
Je zajímavé, že kupříkladu pan bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula říká, že on nemusí do
karantény, když byl s hlavní hygieničkou paní doktorkou Rážovou, protože měl roušku.
Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
Chaos se projevuje například i ve školách. Ředitelé sice dostali od ministerstva školství manuál s přesnými
postupy, jenomže...
Michal ČERNÝ, prezident Asociace ředitelů základních škol
Po vydání manuálu postupně začala se ta pravidla měnit, nějak mluvila hygiena, nějak mluvilo ministerstvo
zdravotnictví, nějak do toho vstoupily další subjekty a momentálně je v tom zmatek, protože mám pocit, že každý
ten subjekt říká trochu něco jiného, takže teď momentálně prostě vlastně úplně přesně nevíme, co bude v
pondělí.
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/
Je potřeba, aby hlavně si krajské hygieny sjednotily názor na opatření ve školách, protože samozřejmě tady se
vyskytly různé přístupy.
Michal ČERNÝ, prezident Asociace ředitelů základních škol
Umíme se přizpůsobit skoro všemu, ale potřebujeme, aby se to prostě neměnilo, aby nám, když někdo, říká A,
někdo jiný neříkal B.
Kateřina STIBALOVÁ, redaktorka
Dlouhé měsíce vláda opakovala, že Česko je v boji s covidem-19 premiantem a učí se od nás ostatní, jenže
jenom v pátek u nás diagnostikovali pozitivních 798 lidí, tedy zhruba 32,5 případu na 100 000 obyvatel. To je
nejvíc od počátku epidemie, a taky nejvíc ze sousedních zemí, například 3× víc než v Německu.
Boris ŠŤASTNÝ, předseda správní rady, Alzheimer home, bývalý poslanec ODS
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Určitě, to se muselo stát. Já jsem to naprosto očekával a je to o tom, že mám pocit, že veřejní činitelé často
bagatelizují tu záležitost.
Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/
Ty nárůsty jsou v celé Evropě a samozřejmě my jsme od začátku krize postupovali jinak a velice dobře.

Praha přišla o „olympiádu“. Koronavirus zastavil část vzdělávání lékařů
07.09.2020

zpravy.iDNES.cz ~

Rušení mezinárodních odborných setkání má podle profesora Karla Cvachovce řadu dopadů. Vedlejším efektem
koronavirové pandemie je pozastavení vzdělávání části lékařů.
Když koronavirus na jaře paralyzoval svět, zastavil se i cestovní ruch. Jeho významnou součástí jsou odborné
kongresy, na které se sjíždějí lékařské kapacity z celého světa.Jeden velmi prestižní, na nějž mělo dorazit přes
šest set řečníků z devadesáti zemí světa, měl proběhnout začátkem září v Praze. Co přinese roční odklad této
„olympiády“ v oboru anesteziologie a jaké jsou širší dopady rušení lékařských kongresů, přibližuje profesor Karel
Cvachovec.
Získat Světový anesteziologický kongres do Prahy nebylo snadné. Vedlejší efekt koronavirové pandemie
je ale i ten, že se vlastnězastavila část vzdělávání lékařů. Je to tak?
Paralela s olympiádou je na místě, protože zmíněný světový kongres se koná jednou za čtyři roky. Do Evropy se
vrátil po šestnácti letech, předtím byl v Hongkongu či v Buenos Aires. VEvropě byl naposledy v roce 2004 v
Paříži. Je to akce, která je z pohledu anesteziologie a intenzivní medicíny naprosto fenomenální. To, že jsme
kongres získali a uspěli v takové konkurenci jako Spojené státy či Velká Británie, bylo obrovské vítězství. V žádné
bývalé východní zemi tento kongres ještě nebyl.
Co posunutí tak velkého kongresu v praxi znamená?
Velké problémy. Organizace je běžně taková, že je jí pověřena příslušná odborná společnost, které jsem byl v té
době předseda (České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP – pozn. red.). Ta si
pak vybere místního organizátora, my jsme zvolili českou společnost Garant International, která nám pomohla s
prezentací, jak naši nabídku vůbec formulovat. Pochopitelně jsme na kongresu začali pracovat mnohem dřív, už v
roce 2011. A i ta vybraná společnost musela vyčlenit lidi, zaplatit je... Je to zkrátka neštěstí. Když se vám termín o
rok prodlouží a ztratíte šanci na návratnost, dostáváte se do velkých problémů. Pro nás je to katastrofa.

Když mluvíte o financích, všechno se hradí z rozpočtu odborné společnosti?
Ne. Když se přihlásíte se zájmem o takový kongres, musíte si vybrat někoho, kdo to pro vás bude dělat. A ten se
musí zavázat, že do kongresu investuje peníze. Případný zisk jde pak zčásti za nimi a zčásti za námi jako
odbornou společností. Nicméně i lidé z odborné společnosti, kteří se přípravě kongresu věnují, mají svoje
povolání. A když se musíte na něco soustředit o rok déle, váš profesní život trpí. Já už jsem naštěstí v situaci, kdy
jsem na konci svojí profesní kariéry.

Částky, o kterých se bavíme,jsou stovky tisíc eur. Posunutí o rok jste vyčíslili na dalších 200 tisíc eur, k tomu další
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obrovské ztráty za storno poplatky účastníků či náklady na rezervační poplatky za nasmlouvané hotely…
Přesně tak. Když se podíváte na ztrátu, kterou přineslo utlumení kongresového života, tak je to z hlediska
hospodářství ztráta, jako když zavřou Škodovku. Oproti standardním návštěvníkům Prahy – já říkám německým a
italským středoškolákům – průměrný návštěvník kongresu, který téměř vždy navíc přijede s manželkou, utrácí
třikrát až pětkrát víc peněz. Chodí pochopitelně do lepších restaurací, kupuje dárky, jezdí taxíkem… Obecně
vzato je málo zemí, kde by lékaři bylišpatně placení, i když to má vždycky samozřejmě nějakou relaci k
ekonomické úrovni dané země. Lékaři hodně pracují, a když už jedou na kongres, neberou to jen jako věc
odbornou, ale i společenskou.
My jsme kongres považovali pro naši odbornou společnost za něco, co můžeme dát členům, protože jsme od
počátku vnímali, že naše členy, tedy české anesteziology a intenzivisty, pozveme na ten kongres za registraci,
která je stejná jako na národním kongresu.

Kolik platí účastníci takového kongresu? Každý si to asi dovolit nemůže, že?
Částky jsou strukturované podle ekonomické síly země do tří kategorií. Podle Světové banky je musíte
kategorizovat. Takže lidé, kteří jsou z chudších zemí – z afrických nebo z některých států jižní a střední Ameriky –
platí asi 60 procent plné částky. Plná cena se blíží tisíci eur za čtyři dny, což je hodně peněz. Češi za totéž budou
platit 2 400 korun.

Každý lékař si to hradí ze svého?
U našich hostů je běžné, že si účast platí ze svých peněz. Jsou ale různé možnosti. V řadě zemí je to i s
podporou farmaceutických firem, výrobců zdravotní techniky a podobně. Ale v posledních dvou desetiletích zde
došlo k velkému útlumu, protože snaha vyloučit jakýkoli potenciál korupce je nesmírně silná.

Kongresy se rušily už na jaře, když se kvůli karanténě v podstatě zastavil chod ekonomiky. Vláda nabízí
různé kompenzace, je nějaká šance na kompenzaci i pro vás?
Kongresový byznys je trochu přehlížený, přestože jsem naznačoval, že má významný ekonomický potenciál.
Zatím není žádná kompenzace na obzoru. Pevně doufám, že se něco objeví, ale každý chce peníze. O2
Univerzum, kde je jedinečné prostředí přesně pro takové akce, s námi drží solidaritu a rezervovali nám prakticky
ten samý termín od 1. až do 5. září o rok později a neplatili jsme žádné penále.
Česko je pro pacienty nebezpečné, snažím se to změnit, říká Roman Šmucler
Podařilo se vám udržet vysokou odbornou úroveň řečníků i pro příští rok?
Řečníci jsou angažovaní leckde a kalendář mají dopředu velmi zaplněný. Struktura odborného programu přitom
zahrnovala už nasmlouvaných 600 řečníků a asi 120 vedoucích jednotlivých sekcí avy jim řeknete ne, děkujeme,
uděláme to až za rok. Ale většinou jsou solidární a chápou, že to je malér, takže počítají s tím, že za rok přijedou,
ale budou si muset přepracovat svoje sdělení, protože poznání se mění. Navíc před rokem jsme o covidu
nevěděli, teď to bude téma, které na konferenci musí zaznít. V programu pro to budeme muset udělat místo, ale
když už je skoro hotový, neuděláte to jinak, než že řeknete někomu: Nezlob se, ale my už o tvoji přednášku
nemáme zájem. To je strašně trapné a nepříjemné.
Co pro odbornost lékařů znamená, když vzdělávání na nějakou dobu zmizí?
Není třeba se obávat, že by kvalita péče utrpěla. Ale cyklus hledání nových poznatků v oboru je utlumen, protože
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lidé nemají možnost se potkat. Ano, dělají se webináře, jenže problém je, že lidské bytosti jsou nastavené na jiný
způsob vnímání.

Ale webináře se v době karantény docela rozjely, pořádala se jich spousta. Možná to je aspoň zčásti řešení tohoto
deficitu, i když to asi těžko nahradí osobní kontakt.
Správně jste to řekla. Nic nenahradí lidský kontakt, protože účast na kongresu má rozměr jak odborný, tak
sociální. Když se můžete s vrstevníky potkat, můžete se zeptat, vést neformální hovor, při němž se dozvíte
spoustu věcí. Kdežto webová komunikace, přestože se to zlepšilo, je ochuzená. Nevidíte, jak třeba lidé v sále
reagují. Přitom náklady na webově provozované kongresy jsou větší než na ty klasické. Musíte zaplatit lidi, kteří to
obsluhují…
Jak to vlastně na takovém velkém světovém kongresu probíhá? Co vše za poznatky si může lékař
odnést?
To nejjednodušší je klasické představení nějakého tématu na 15 až 20 minut ex katedra, následně několik dotazů.
Podle toho, jak je dotyčný proslulý či téma zajímavé, je v sálech od čtyř set do čtyř a půltisíce lidí. Pak jsou velmi
úzce zaměřené workshopy, kde je i nějaké vybavení, simulační medicína a lidé si skutečně něco nacvičují. Další
formát jsou PPLD, to znamená, že dáte dohromady kolem stolu řekněme pět odborníků, jedno téma a každý k
němu řekne, jak by on ten problém řešil nebo jak to vidí. A kolem je třeba sto lidí, kteří hovoru naslouchají.
Poslední formát, a ten je nejpopulárnější, jsou vědecké postery, které se dnes promítají na velké obrazovky.
Účastníci podle fahrplanu vědí, že určité téma bude v nějakou dobu u elektronického stánku, takže tam přijdou a
mohou si povídat s autorem. Mají to velmi rádi především mladí lidé, protože se teprve otrkávají před větším
publikem.
prof. Karel Cvachovec
bývalý přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LFvedoucí Katedry anesteziologie a intenzivní
medicíny IPVZ Prahaděkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Libercibývalý předseda a nyní
člen výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Na kterou z přednášekjste se chtěl podívat vy osobně?
Anesteziologie a intenzivní medicína je obrovský obor. Já jsem se celý život pohyboval v oblasti medicíny, která je
spojena s kardiovaskulárním ústrojím, ať to byla kardiochirurgie, nebo dětská kardiologie. To jsou mně blízká
témata, to by mě zajímalo. Ale to, co je na takovém kongresu, při tomto odborném zaměření nesmírně důležité,
že si můžete říct, tak tohle mám celý život a vím o tom hodně, já se půjdu podívat na něco, co nedělám.
Třeba já jsem se nikdy do hloubky nezabýval anestezií a analgezií v porodnictví, tak bych se šel podívat a
nepochybně bych se dozvěděl spoustu zajímavých věcí. A co je důležité, že to musí být i geopoliticky vyvážené.
Takový kongres nemůže být podnik, kde přednášejí jen lidé z amerických nebo německých univerzitních
nemocnic, když to zjednoduším. Upřímně řečeno: to, co říkají pro skupinu lidí ze zemí z úplně jinou kulturou,
ekonomickou úrovní a dostupností zdravotnictví, nemusí být vůbec zajímavé. To je jedno z kouzel takového
kongresu. Nikdy tam nemůžete vidět všechno, jen ta přednášková část probíhá paralelně ve dvanácti sekcích, a
to pomíjím postery či PPLD a workshopy.

Lze vůbec úspěšně projít kariérou lékaře bez dalšího vzdělávání a účastí na kongresech?
Myslím si, že podoby vzdělávání mohou být různé, nechtěl bych tvrdit, že je nutná účast na takto velkém
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kongresu, ale odborná setkání jsou naprosto nezbytná právě proto, že se tam můžete zeptat, je vám nabídnut
doslova „švédský stůl“ možností, ze kterých si můžete vybrat, a ještě se potkáte s lidmi, kteří tu odbornou úroveň
vytvářejí.

Plán očkování proti koronaviru
08.09.2020

ČT 1 ~

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Samotná vakcína ještě není dostupná, ale ministerstvo už má schéma toho, jak se bude proti covidu-19 v Česku
očkovat. Podle národní vakcinační strategie, kterou resort zveřejnil to bude ve třech etapách.
Michal KUBAL, moderátor
Jako první by vakcínu měli dostat chronicky nemocní, senioři nebo zdravotníci. Doporučeným skupinám ji bude
hradit stát. Podle dokumentu by očkovací látka měla být v Česku k dispozici na začátku příštího roku. V první vlně
pro 3,5 milionu lidí.
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Zatím je jen v laboratořích. Koncem roku by měla dostat potřebné razítko a v příštím roce zamířit do ordinací a k
pacientům. Vakcínu proti covidu-19 by lidé měli dostávat na etapy. Podle ministerského plánu nejdřív nejvíc
ohrožené skupiny. V první řadě by se tak měli očkovat například senioři nad 65 let. Také personál v domovech
pro seniory a sociálních službách. A hlavně chronicky nemocní. Třeba pacienti se srdečním selháním, diabetem
nebo onkologickým onemocněním.
Roman CHLÍBEK, člen Národní imunizační komise a České vakcin. společnosti
Jsou stanoveny právě ty rizikové faktory, ty rizikové nemoci a buďto tyto pacienty bude oslovovat praktický lékař,
který má o nich přehled, ale zrovna tak může specialista.
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Mezi prvními by vakcínu měli dostat i zdravotníci v nemocnicích, hlavně z infekčních klinik a oddělení akutní péče,
i ti ze záchranné služby a taky epidemiologové. Ve druhé fázi praktičtí a zubní lékaři, farmaceuti nebo například
členové vlády, ve třetí pak všichni ostatní zájemci. Ti si ale budou muset už za vakcínu sami zaplatit, kolik, zatím
není jasné, předpokládá se, že nákupní cena jedné dávky bude kolem sta korun. Ministerstvo zdravotnictví zatím
nemá přesná čísla o tom, kolik je ve vybraných skupinách lidí. Počty by měl ještě upřesnit Ústav zdravotnických
informací a statistiky. To bude klíčové pro rozdělení dávek vakcíny.
Roman CHLÍBEK, člen Národní imunizační komise a České vakcin. společnosti
S největší pravděpodobností to bude takzvaně dvoudávkové schéma, to znamená, ten člověk bude muset přijít na
první dávku a zhruba za měsíc na druhou dávku.
Roman PRYMULA, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
Covid-19 není sezónním onemocnění, takže z tohoto důvodu se bude očkovat jakmile ta vakcína bude.(
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
První války očkovací látky by měly do Česka dorazit už začátkem příštího roku. Zatím ale nebude registrovaná
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pro podání dětem. Očkovat se bude podobně jako u jiných vakcín v ordinacích praktiků, ve zdravotních ústavech,
v nemocnicích i soukromých očkovacích centrech. Lenka Drmotová, Česká televize.

Ministerstvo už ví, jak bude očkovat proti covidu-19. Stále ale nemá čím
09.09.2020

ceskatelevize.cz ~

Ministerstvo už ví, jak bude očkovat proti covidu-19. Stále ale nemá čím Před minutouVakcína proti koronaviru
sice ještě není dostupná, ale ministerstvo zdravotnictví už má schéma toho, jak se bude proti nemoci v Česku
očkovat. Podle národní vakcinační strategie, kterou resort zveřejnil, proběhne očekování ve třech etapách. Jako
první by vakcínu měli dostat senioři, zdravotníci a chronicky nemocní a uhradí jim ji stát. Podle dokumentu by
očkovací látka proti covidu-19 měla být v Česku k dispozici příští rok, v první vlně pro tři a půl milionu lidí.
Události: Očkování proti covidu-19 v Česku
Zatím je vakcína jenom v laboratořích, koncem roku by měla dostat potřebné razítko a během příštího zamířit do
ordinací a k pacientům. Podle ministerského plánu přijdou jako první na řadu ty nejohroženější skupiny.
Očkování se v první vlně bude týkat mimo jiné seniorů nad pětašedesát let, personálu v domovech pro seniory a
sociálních službách a lidí chronicky nemocných – například pacientů se srdečním selháním, diabetem nebo
onkologickým onemocněním. Mezi prvními by vakcínu měli dostat i zdravotníci v nemocnicích, hlavně z infekčních
klinik a oddělení akutní péče a ti ze záchranné služby. A taky epidemiologové.
Ve druhé fázi by se měli očkovat praktičtí a zubní lékaři, farmaceuti, další členové integrovaného záchranného
systému i členové vlády. Až ve třetí pak všichni ostatní zájemci, kteří si navíc budou muset za vakcínu zaplatit.
Ministerstvo zdravotnictví ještě nemá přesná čísla o tom, kolik bude v prvních dvou etapách lidí. Jejich počty by
měl ještě upřesnit Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podle nich se pak budou rozdělovat dávky.
Žádná vakcína ještě není zcela připravena
I když jsou podle vědců pokroky ve vývoji vakcíny velmi rychlé, žádná ještě neprošla celým testováním. Celkem
na nich podle Světové zdravotnické organizace pracuje 179 týmů na světě. Další se postupně přidávají.
Na lidech se testuje 34 vakcín. Devět z nich je – nebo v nejbližších týdnech bude – ve třetí fázi klinického
testování, čili v té poslední fázi před uvedením na trh. Ukázaly se jako bezpečné na zdravých dobrovolnících a
prokázaly, že dokáží v těle vyvolat imunitní reakci.
K nim patří i ta vyvíjená vědci na Oxfordské univerzitě a ve firmě AstraZeneka, se kterou počítá Česko. Objednalo
sedm milionů dávek. Podobně daleko jsou taky třeba americká společnost Moderna nebo několik čínských firem.
Před jejich ostrým nasazením je ale potřeba za pomocí tisíců dobrovolníků zjistit, že skutečně před virem dokáží
ochránit.
Právě poslední – třetí – fáze testování podle západních odborníků chybí ruské vakcíně Sputnik 5. Tu začala
Moskva distribuovat mezi veřejnost tento týden. Tamní ministerstvo zdravotnictví ale ujišťuje, že je bezpečná.
Vakcín na chřipku nemusí být dost
Společně s druhou vlnou koronaviru se blíží i chřipková sezona. Lékaři zatím neví, jestli budou mít proti nemoci
dost vakcín. Kvůli zvýšenému zájmu nemusí být pro všechny.
V ordinaci v pražských Střešovicích začali očkovat tento týden a zájem je podle nich větší než v minulých letech.
„Objednávám každý rok stejné množství, ale bohužel letos mi to asi nevystačí, takže budu muset přiobjednat a
zda se mi to podaří, zatím ještě nevím,“ uvedla lékařka Irena Kudrnovská.
V Krnově vakcín objednali tři sta, dostali zatím jen dvě třetiny. Na seznamech zájemců mají přes dvě stě jmen a
očkovat chtějí spíše starší. „Nevíme, jestli budeme moci všechny uspokojit, těch zájemců je více a je to
samozřejmě v kombinaci s epidemií koronaviru,“ obává se lékař Jan Kutálek.
Zda může člověk zároveň onemocnět současně covidem-19 a chřipkou, je podle lékaře Romana Chlíbka z České
vakcinologické společnosti teoreticky možné, ale asi málo pravděpodobné. „Ale nicméně může se stát to, že
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člověk, který prodělává chřipku, tak má poničené sliznice, a to je prostor pro uchycení dalšího respiračního viru,
takže může dojít i k souběhu,“ vysvětlil.

Odedneška jsou povinné roušky ve vnitřních prostorách. Nařízení platí v celé
republice, výjimku mají pouze studenti
10.09.2020

hradeckadrbna.cz ~

I přesto, že Královéhradecký kraj patří mezi nejméně zasažené regiony v České republice, nařízení platí i zde.
Nově musí lidé používat roušky ve všech vnitřních prostorách. Kromě úřadů a nemocnic se jedná například o
obchodní centra, pošty, kina, divadla nebo vlakové či autobusové nádraží. Výjimku mají pouze studenti.
O povinnosti nosit roušky informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na svém Twitteru včera
odpoledne. 'Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního
řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku
ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Podrobnosti vydáme v průběhu dne,' uvedl.
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu
@ChytraKarantena. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních
prostorách budov v celé ČR. Podrobnosti vydáme v průběhu dne.
— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) September 9, 2020
Jednoduše se dá říct, že kromě venkovních prostorů musíme mít roušky všude. Od obchodních center, přes
úřady, nemocnice, pošty až k veřejné dopravě nebo taxíkům. Roušky mají nosit i lidé v práci. A to za podmínky,
že mezi nimi nejsou potřebné dvoumetrové rozestupy. Jedinou výjimku mají studenti. Ve školách je třeba roušky
nosit pouze ve společných prostorách, ve třídách je můžou sundat.
Nařízení jsou platná pro celou Českou republiku, bez výjimky. A to i přesto, že je na takzvaném semaforu
oranžová pouze Praha. Mírné zhoršení situace nastalo i v Královéhradeckém kraji. První ohnisko nákazy vzniklo v
Úpici na Trutnovsku. Zde se nákaza z domova důchodců rozšířila například i do škol.
Ministerstvo spustilo telefonní informační linku 1221
Linka primárně slouží pro dotazy veřejnosti se související situací ohledně COVID-19. V provozu je každý všední
den od 8 do 19 hodin. O víkendech se na ní lidé mohou obrátit v čase od 8 do 16:30. Na dotazy volajících
odpovídají proškolení medici a medičky.
„Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí veškeré kapacity na trasování. Věřím, že
linka přinese občanům odpovědi na jejich dotazy a hygienikům čas na odbornou práci. Velké poděkování patří
studentům. Jejich zájem pomoci státu v této době je úžasná a já si jejich pracovního nasazení nesmírně vážím,“
okomentoval spuštění linky ministr zdravotnictví.
Na lince se nejvíce lidí ptá na podmínky cestování do zahraničí, rizikové kontakty, ukončování karantény nebo
trasování. Velice často volají o pomoc i lidé, kteří se do České republiky vrátili ze zahraničí.
„Operátoři pomohou lidem zorientovat se v aktuálních opatřeních, poradí jim ohledně každodenního fungování v
karanténě, ohledně postupu při obavách z nákazy či jak chránit své blízké. Díky jejich podpoře se uvolní ruce
epidemiologům, kteří tak budou moci směřovat svůj čas a expertízu do trasování,“ dodala hlavní hygienička
České republiky Jarmila Rážová.
Kromě informační linky ke koronaviru 1221, provozuje Ministerstvo zdravotnictví také zdravotnickou linku 224 972
222. Na ní jsou zaměstnanci ministerstva veřejnosti k dispozici ve všední dny od 9 do 17 hodin. Linka slouží pro
dotazy, které se týkají zdravotnictví a nejsou primárně spojené s koronavirem.
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Strategie očkování je připravená
Tento týden byla představena Národní strategie očkování proti COVID-19. „Ačkoliv ještě nemáme na stole
vakcínu proti koronaviru, musíme být na moment, kdy bude dostupná, připraveni. Vakcína je klíčovým
východiskem ze současné situace. Přinese ochranu obyvatel před onemocněním a zabrání šíření nákazy v
populaci,“ řekl Vojtěch.
Očkování by mělo být primárně prováděno v ordinacích praktických lékařů. V první vlně by měli být testováni lidé
starší 65 let. Dále pak zaměstnanci zdravotnictví, policisté a hasiči. Celkem se jedná o zhruba 3,5 milionů lidí.
V druhé etapě bude očkování připraveno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost nebo
zubaře. Dobrovolníci z řad veřejnosti přijdou na řadu už ve třetí fázi.

Poslanci přerušili projednávání emergentního systému
10.09.2020

zdravezpravy.cz ~

S výjimkou dvou poslanců odmítli členové sněmovního zdravotnického výboru na svém včerejším zasedání [9.9.]
pustit dál vládní návrh zákona o zavedení emergentního systému v Česku. Jedním z opakujících se argumentů
bylo, že některé firmy mají s tímto zákonem problém. Naopak štěstí měl zákon o zdravotnických prostředcích, ten
výborem prošel.
Sněmovní zdravotnický výbor včera doporučil Poslanecké sněmově k projednání a ke schválení vládní návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích. Dále doporučil zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Tyto zákony mění zásadním způsobem nakládání se zdravotnickými pomůckami v ČR. Například umožní, aby
vybrané zdravotnické prostředky mohl předepsat nejen lékař či zubní lékař, ale i jiný zdravotnický pracovník [např.
zdravotní sestra]. Zároveň rozšiřují pravomoci Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] a to hned v několika
oblastech.
Náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který na jednání výboru fyzicky zastupoval ministra Adama Vojtěcha
[za ANO], uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] spolu se SÚKLem splnilo v této věci i zadaný úkol z
minulého jednání výboru. Tím bylo vypracování podmínek používání ePoukazu [elektronického poukazu pro
předpis zdravotnického prostředku v ambulantní péči], což je něco jako eRecept.
Dodejme, že zákon o zdravotnických prostředcích [ZoZP] doplňuje Nařízení 2017/745 o zdravotnických
prostředcích [MDR], upravuje oblasti ponechané v gesci národních zákonodárců [oblast předepisování, výdeje,
používání, BTK a oprav či lokální registrace osob a ZP] a stanovuje sankce za porušení MDR a ZoZP. Z 16 členů
zdravotnického výboru hlasovalo pro doporučení zákona ke schválení 15 členů, jeden se zdržel hlasování.
Některé firmy mají problém s emergentním systémem
Dalším bodem jednání zdravotnického výboru byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o
léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů [zákon o léčivech], ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
„Cílem tohoto návrhu je zajistit dostupnost léčivých přípravků v České republice. Jeho důležitou součástí je pak
návrh emergentního systému, který řeší problematiku reexportu léků,“ uvedl Filip Vrubel.
Dodal, že návrh u hrazených léčiv stanovuje seznam léčiv, které lze vyvézt, a upravuje i vývoz ostatních léčiv.
Zpravodajka zákona Hana Aulická Jírovcová [KSČM] uvedla, že v případě tohoto zákona došlo ke značnému
zpoždění, jakkoli je zákon po prvním čtení. Vyjádřila se v tom smyslu, že zákon je problematický, u ní a jejích
kolegů na něj nepanuje dobrý náhled. Proto očekává další diskuzi nad jeho podobou.
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„Já osobně budu pro přerušení projednávání tohoto zákona z toho důvodu, že pokud se zákon dostane do
druhého čtení v Poslanecké sněmovně, může jeho podoba dopadnou všelijak,“ uvedla.
Na její slova pak navázal její stranický kolega Daniel Pawlas, který upozornil, že součástí zákona je i změna
distribuce léčiv.
„Část firem je s návrhem zákona bez problémů, akceptuje ho, část s ním ale má problém. […] Tento návrh mi
přijde nedokonalý, materiál by neměl být projednán, měl by být vrácen k přepracování,“ řekl.
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