
K Vašim předpokládaným dotazům uvádím následující  

 

1. Předpokládám, že místo Daktely používáte k volání dál své metody. Proč? 

- Ještě v době před koronakrizí koncem roku 2019 jsme ve spolupráci s Technickou 

univerzitou v Liberci začali vyvíjet vlastní epidemiologický program EpiGis jehož vizitku a 

mediální prezentaci uvádím níže. Tento program získal podporu Technologické agentury ČR 

a takto byl rozvíjen do nástupu pandemie. S příchodem Pandemie jsme tak na rozdíl od 

většiny KHS byli připraveni s moderními nástroji řešit tento závažný problém. Zároveň jsme 

v průběhu počátku pandemie informovali Hlavní hygieničku i CŘT o možném širším využití 

programu napříč hygienickou službou. Udělali jsme prezentaci pro kolegy, ÚZIS i CŘT. 

Program byl posouzen jako velmi sofistikovaný a vhodný k použití, zejména v další „mírové“ 

praxi. Nicméně v té době již byl rozvíjen i program Daktela, a tak o náš program projevily 

zájem jen některé KHS a spolu s námi ho nakonec využívá i KHS Hradec Králové. Vzhledem 

k pochopitelnému požadavku na sjednocení v rámci krizového řízení a využití dalších 

funkcionalit Daktely bylo elektronickým přípisem HH z pátku 11.9.2020, ve 21:19  uloženo 

všem KHS v co nejkratším termínu, a to nejpozději do 15.9.2020 používat jednotný 

komunikační systém Daktela. Což jsme učinili bezprostředně v pondělí 14.9. Vzhledem 

k náročnosti přechodu a snaze využít všechny získané podklady z EpiGis jsme požádali CŘT 

o proškolení našich zaměstnanců i externích spolupracovníků – školení proběhla následně 

18.9. a 30.9. a s tím i postupný nájezd do systému Daktela. 

 Dovoluji si přiložit vizitku programu z jara letošního roku: 

Databázový systém vyvinutý ve spolupráci KHS LK a Technické univerzity Liberec, který 

slouží jako „ elektronický list epidemiologického šetření“ umožňuje záznam epidemiologické 

anamnézy, klinických příznaků, cestovní anamnézy, typů a výsledků laboratorního vyšetření a 

spousty dalších dat získaných z šetření. Dále umožňuje zaznamenat typ karanténních 

opatření. V případě karantény počítá datum, do kterého karanténa trvá. Speciální část je 

věnována kontaktům, umožňuje jejich propojení s případy a jejich rozšíření v případě, že se 

kontakt stane případem.  Systém je vystavený na datových standardech (definicích případu) 

stanovených v rámci surveillance. Systém je specifický tím, že se vedle osob "případů" 

zaznamenává také osoby "nepřípady". Tyto údaje jsou potřebné pro epidemiologické analýzy, 

což některé systémy neumožňují. Některé analýzy jsou již předdefinované a jsou viditelné 

v mapách (dle katastru obcí), grafech nebo tabulkách. Export dat umožní data dále zpracovat 

např. za využití regresní analýzy apod. 

 

2. Pokud voláte i mimo Daktelu, patrně v těchto grafech nejsou všechny vaše výsledky, 

můžu tedy vědět: 

- kolik covid+ pripadu jste obvolali a uzavreli za poslednich 14 dni po dnech? - 1159 

- kolik jste obvolali a uzavreli rizikovych kontaktu po dnech za 14 dni? – 5422 

 
   Počet řešených  

 
pozitivních kontaktů  

15.09.2020 94 525 

16.09.2020 86 344 

17.09.2020 80 552 

18.09.2020 114 590 

19.09.2020 119 380 

20.09.2020 43 167 

21.09.2020 42 191 

22.09.2020 96 475 

23.09.2020 56 253 



24.09.2020 96 477 

25.09.2020 103 358 

26.09.2020 98 378 

27.09.2020 40 123 

28.09.2020 40 347 

29.09.2020 52 262 

    

- jak velký podíl případů v obou kategoriích zůstává nevyřízeno během 24h? : Naprosté 

minimum, resp. během 24 hodin máme vyhledány všechny případy a kontakty, a to díky 

tomuto programu a samozřejmě enormnímu nasazení našich zaměstnanců i externistů. 

Připomínám v této souvislosti, že Liberecký kraj nebyl doposud hodnocen jako „oranžový“, tj 

je stále bez komunitního přenosu. I stávající situace v okrese Liberec, resp. zejména městě 

Liberec, spojená dominantně se školami je z hlediska zdroje a určení ohniska nákazy doposud 

vždy definována. 

 

3. Nebojíte se personálních postihů, pokud se integraci vyhýbáte? 

- Nebojím se personálních postihů, protože se integraci nevyhýbáme a naše práce je regionem, 

starosty i hejtmanem hodnocena velmi pozitivně. Koneckonců jsme byli já jako ředitel KHS i 

ředitelka odboru epidemiologie Dr. Prattingerová oceněni Záslužnou medailí Libereckého 

kraje II. stupně za obětavou práci v období  řešení krizové situace v souvislosti s prokázaným 

výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

 

Děkuji Vám za Váš zájem o stav a problematiku epidemie koronaviru v našem kraji i z toho 

důvodu, že mi dáváte možnost vysvětlit a obhájit neskutečnou práci a obětování našich 

zaměstnanců. 

 

 

 

                    MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 

 

 

 

 

V Liberci 30. 9. 2020 

 


