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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 1. V. 2020

NOVÁ INICIATIVA CHCE DOSTAT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DO
MÍSTNÍCH ORDINACÍ. BOJ S PANDEMIÍ PODLE NÍ JEŠTĚ NENÍ
U KONCE

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

(Praha) V reakci na průzkum provedený mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v
Praze 3 k dnešnímu dni začíná kampaň s názvem Přední linie chráněna. Jejím cílem je
vybavení lékařů a zdravotníků na lokální úrovni ochrannými a dezinfekčními prostředky v
potřebném počtu a kvalitě. Přednostně se zaměří na oblasti s nejvyšším podílem
nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Hlavním partnerem je Český červený kříž.
Zmíněný průzkum poukázal na zásadní nedostatek ochranných prostředků přinejmenším
u části poskytovatelů primární zdravotní péče na místní úrovni, tzn. v ordinacích
praktických, odborných i zubních lékařů a mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky.
Poměr zásob a reálné potřeby zpravidla nepřesahuje 1:4, v případě ochrany očí, obličeje a
ochranných oděvů dokonce klesá pod 1:10. Chybí téměř vše kromě textilních roušek a
masek třídy FFP1 a ani těch není dostatek.
“Lidé si mohou myslet, že když textilní roušky stačí jim, lékařům musí také, ale jejich
využitelnost pro profesionální účely je omezená. Podobně mylné by bylo očekávat, že si
lékaři a zdravotníci pořídí vše sami. Jejich současné příjmy a situace na trhu to prostě
vylučují”, vysvětluje zastupitelka Prahy 3 a realizátorka průzkumu, Lýdia Říhová.
Nedostatečná ochrana místních lékařů, zdravotníků a v některých případech i
poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje tlak na nemocnice. Může tak ohrozit stabilitu
zdravotního systému, a tím i schopnost společnosti bránit se pandemii. Boj s ní stále
přitom není u konce. Z dosavadních zkušeností v zahraničí se zdá, že zlepšení situace v ČR
je pouze dočasné a že mohou přijít další vlny nákazy. Postupné uvolňování nouzových
opatření význam ochrany neoslabuje, nýbrž naopak zesiluje.
“Naši pozornost si zaslouží i lékaři a zdravotníci působící mimo velké nemocnice. I když si v
ČR zatím vedeme poměrně dobře, neměli bychom usnout na vavřínech, ale včas se
připravovat na eventualitu další vlny. To, že nemusí přijít, nevadí. Horší by to bylo naopak”,
přibližuje motivaci Českého červeného kříže jeho prezident, Marek Jukl..
Veřejnost může iniciativu Přední linie chráněna podpořit prostřednictvím finančních darů,
které poukáže ve prospěch Českého červeného kříže a jeho Fondu humanity, konkrétně na
sbírkový účet “Koronavirus v Česku” (do zprávy pro příjemce lze
ještě uvést “prednilinie”):
č. ú. 333999/2700, var. symbol 2003,
specifický symbol 772423
Podrobnější informace i odpovědi na případné otázky zájemci
naleznou na webových stránkách predniliniechranena.eu .
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Kontakty:
Iniciativa Přední linie chráněna:
PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D., členka ZMČ Praha 3, rihova.lydia@praha3.cz
Český červený kříž:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK, jukl.marek@cervenykriz.eu
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