
Sdružení praktických lékařů (SPL) s platností od 16. 3. 2020 
doporučuje: 

 

1. Bez výjimky a po celý čas provozu používat respirátor, brýle a další ochranné 
prostředky. (Respirátor funguje do prvního sejmutí, např. do momentu občerstvení.) 

2. Redukovat počet personálu v ordinacích. 

3. Zkrátit ordinační hodiny z důvodu předpokládaného nedostatku dalších dodávek 
respirátorů.  

4.  Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace 
s nemocnými v ordinacích VPL. SPL doporučuje uzamknout ordinace a dovnitř 
vpouštět pacienty pouze po předchozí domluvě. 

5. Omezit péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se 
vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, směřovat dle platných postupů 
na KHS a linku 112. Odložit kontroly chronických pacientů bez akutních potíží. 
Odložit veškeré preventivní prohlídky, očkování atd. Apelovat na pacienty 
s banálními zdravotními potížemi, aby řešení svých problémů odložili. 

6. Chronickou medikaci řešit vystavováním e RP. Pacientům v karanténě 
vystavovat e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupovat u 
všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné. 

7. S okamžitou platností přestat poskytovat pracovně-lékařské služby a 
zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy 
z dokumentace atd. Zastavit vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní 
důchody, bezmocnosti). 

8. V okamžiku, kdy dojdou předepsané ochranné pomůcky, lékař již není schopen 
zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převádí činnost lékařské praxe do 
nouzového režimu. V tomto režimu je ordinace pacientům uzavřena. Lékař 
poskytuje pouze telefonické či elektronické konzultace, zajišťuje předpis e-
Receptů a vystavování e-Neschopenek, ale nevstupuje do fyzického kontaktu 
s pacientem. 

9. V okamžiku, kdy bude ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím 
ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vrátíme se k režimu 
provozu dle bodů 4-7. 

10. Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována.  

Cíl:  zajistit minimalizaci šíření koronaviru, ochranu personálu a pacientů 

Pozn. V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta 
s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-
19.  



S PLATNOSTÍ OD 1. 4. 2020 JE 

ORDINACE PL PRO DOSPĚLÉ  

S OHLEDEM NA PROBÍHAJÍCÍ KORONAVIROVOU PANDEMII  

A VZHLEDEM K DOPORUČENÍ SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ (VIZ) 

NADÁLE V NOUZOVÉM REŽIMU (bod 4 -7 doporučení SPL) 

S KONTROLOVANOU OSOBNÍ ÚČASTÍ PACIENTŮ. 

1.     INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY V ORDINACI NEBO NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA NADÁLE 

PROBÍHÁ VŽDY PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ 
DOMLUVĚ. 

2.     PLÁNOVANÉ ODBĚRY PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOHODĚ SE 
SESTROU: 7.00 – 8.00. 

3.     TELEFONICKÁ KONZULTACE AŽ DO ODVOLÁNÍ NA ČÍSLE:  

+420 606 367 969 (MUDr. Marek) A 376 583 519 

OD 8.00 DO 12.00.  

4.     PŘI PODEZŘENÍ NA NÁKAZU KORONAVIREM KONZULTUJE SVÉHO PL NEBO 
POSTUPUJTE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH POKYNŮ KHS. 

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE – PRACOVIŠTĚ KT : 

po – pá: 7:00 – 15:00, tel. 376 370 624, 376 370 611 

po – pá: 15:00 – 19:00, tel. 724 090 060, 736 483 572 

so, ne, svátky: 08:00 – 19:00, tel. 724 090 060, 736 483 598 

Pohybujte se ve zdravotnických zařízeních s patřičnými 
ochrannými pomůckami (roušky, lépe i rukavice). 

Lékárny navštěvujte pouze s neodkladnými požadavky. 
Kód k e-Receptu zobrazte tak, aby lékárníci nemuseli brát 
do rukou Váš mobilní telefon. 

Všechna očkování jsou odložitelná.  


