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TRASOVÁNÍ COVID-19 POZITIVNÍCH OSOB A KONTAKTŮ V LIBERECKÉM KRAJI
Zapojení Libereckého kraje do Chytré karantény
Liberecký kraj se zapojil do systému Daktela a Chytré
karantény úměrně počtu případů.
Nicméně tento přehled v našem případě není
úplný. Po celou hodnocenou dobu stíháme
v termínu 48 hodin kromě pozitivních případů
vyhledávat i drtivou většinu jejich rizikových
kontaktů. Rizikové kontakty jsou větší míře
vyřešeny už v rámci tzv. 1. hovoru, který probíhá
s pozitivním (lze ověřit i nahrávkou) zejména
pokud jde o kontakty v rodině. 3. hovor je pak
samostatným hovorem s rizikovým kontaktem
pozitivního.
Kompletní obraz trasování dá spíše počet
rizikových kontaktů na jednotlivý pozitivní případ,
tak jak jsou evidovány v našem programu TUL
EpiGis. Tento počet je v současné době
charakterizován poklesem daným zejména změnou
charakteru ohnisek po uzávěru škol (před ní se
průměrný počet rizikových kontaktů na jeden
pozitivní případ v Libereckém kraji blížil 5). Přesto
vychází ke konci října v našem kraji cca 2 vyhledané
rizikové kontakty na 1 pozitivní případ.
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Celorepublikový průměr za říjen vycházející z dat CŘT MZ
ČR je 1,16.
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Ještě do poloviny října jako jeden z posledních hodnocen jako „oranžový“, tj. bez komunitního přenosu.

Program epidemiologického šetření TUL - EpiGis
Ještě v době před koronakrizí koncem roku 2019 jsme ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci začali
vyvíjet vlastní epidemiologický program TUL - 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 praxi. Nicméně v té době již byl rozvíjen i program Daktela a
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.
Vizitka programu TUL-Epigis
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.

Externí pomoc KHS LK
Do vyhledávání rizikových kontaktů i pozitivních se
podařilo v kraji zapojit dlouhodobě cca 60 externích
pracovníků, kteří pracují v rámci výpomoci buď Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru nebo dobrovolníků z řad
studentů či veřejnosti. Jejich zapojení v Libereckém kraji
na našich pracovištích nebo v bezprostřední blízkosti
našeho pracoviště nám umožňuje dobrou komunikaci,
velmi dobré propojování jednotlivých případů a možnost
aktuálně reagovat na situaci. Toto se podařilo s minimem
nákladů vynaložených KHS LK a rozpočtem Ministerstva zdravotnictví. Technická univerzita v Liberci na základě
dohody jejího rektora s ředitelem KHS LK poskytla technické zázemí – 2 učebny, vybavené 50 PC v budově naproti
sídlu KHS LK na Husově ul. Na základě další dohody, a sice hejtmana LK a ředitele KHS LK je 21 externích
pracovníků odměňováno na smlouvu o DPP uzavřenou a financovanou Krajským úřadem LK.
„Využitím vlastních nástrojů i nástrojů Chytré karantény a zejména díky odbornému přístupu a enormnímu
nasazení našich pracovníků jsme dosáhli zpoždění nástupu epidemie v té nejrizikovější skupině seniorů a
stigmatizovaných jedinců, takže jsme měli dlouhodobě jednak nejnižší procentuální podíl v této kategorii, i když
celkový počet případů už byl relativně velký, a co je nejdůležitější – měli jsme i nejnižší hospitalizovanost.
V současné době resp dlouhodobě máme nejnižší úmrtnost (55/100 tis obyvatel, zatímco v rámci ČR je průměr
37/100 tis. s maximem 81 úmrtí na 100 tis.),“ shrnuje MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.
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