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CHYTRÁ KARANTÉNA              

V SYSTÉMU ZVLÁDNUTÍ 

EPIDEMIE V ČR
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Chytrá karanténa jako 

systém zvládnutí zdravotních hrozeb



Incidence případů COVID-19 
v krajích ČR k 7. 5. 2020
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Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/Zdroj: https://chk.nakit.cz

Počet případů nákazy COVID-19 v krajích aktuálně

Situace v Karlovarském kraji
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Nemocnice Cheb (KHS KVK)

49 pacientů

38 zaměstnanců

Pacienti bez prokázané nákazy převezeni do jiných zdravotnických 
zařízení v KVK (Karlovy Vary, Sokolov)

Pozitivní pacienti izolováni v nemocnici Cheb

V provozu zůstává od. onkologie (oddělený pavilon)

• Součinnost s CŘT Chytré karantény

• Zahájeno plošné testování cca 500 zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků

• K dnešnímu dni odebráno 306 vzorků

• HZS KVK provede v následujících dnech kompletní dezinfekci budov 
chebské nemocnice.

• 26. 3. – 5. 5. 2020 – celkem zachyceno 87 potvrzených případů:



Přijatá protiepidemická opatření 
v systému chytré karantény

• Opatření pro zdravotnická a sociální zařízení:

 vhodné nastavení směnného provozu (rozdělení personálu - "čistá a 

špinavá směna", přidělení pacientů ke konkrétnímu personálu apod.);

 důsledné dodržování užívání adekvátních OOPP; 

 řešení personální krize v zařízeních s personálem v karanténě a izolaci 

apod. (nutná součinnost s hejtmany);

 upravení systému plošného testování rizikových skupin (LDN, ONP, 

geriatrická oddělení…) – RAPID testy nahradit PCR testy.   

• Cestou spolupráce s KHS na základě predikce vývoje situace v (okrese,

kraji, celé ČR) navrhnout stanovení vhodných protiepidemických opatření

pro ohnisko výskytu onemocnění.
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Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/

CHYTRÁ KARANTÉNA

A HYGIENICKÁ SLUŽBA



6.4. 13.4. 20.4. 27.4.

Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj 

Jihomoravský  kraj

Podpora krajů mediky a odběrovými týmy AČR

Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Zlínský kraj

Praha

1.5.

Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, 

Královohradecký kraj, 

Pardubický kraj, Liberecký kraj, 

Jihočeský kraj

Zapojení krajů a KHS do systému                  

chytré karantény

30.3. 
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Počty hovorů v systému Daktela
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Vzpomínkové mapy
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Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/

PROPOJENÍ SYSTÉMŮ 

CHYTRÉ KARANTÉNY           

A PŘÍNOS AČR



Součinnost 
složek v systému 

CHYTRÉ 
KARANTÉNY

KRAJ

KHS

ZZS

Odběrové místo 

(stacionární)
Laboratoře

Mobilní

odběrové týmy

CŘT COVID-19

Řízení, analýza a predikce vzniku ohnisek epidemie

Rizikový 

kontakt

Pokyn k odběru

vzorky

vzorky

Integrační platforma systému 

Chytré karantény 

Odebrané vzorky

Volná kapacita odběrů
Hlášení volných

kapacit (48h)

koordinace odvozu 

vzorků na základě 

kapacit laboratoří

On-line data              

a informace o situaci

Praktický

lékař

Indikace

součinnost

Informace 

o rizikovém  

kontaktu

Vláda ČR



Nástroje 
systému 
CHYTRÉ 

KARANTÉNY

EPI Dashboard COVID FORMS App Situační mapa CŘT DAKTELA Vzpomínkové mapy
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NAKIT EPI Dashboard ČR

 Vizualizace statistických dat 

o průběhu epidemie

 Přesná statistická data poskytována 

ÚZIS (bez osobních údajů občanů)

 Přehledy za ČR i zahraničí

 Zobrazení kapacity a vytíženosti 

laboratoří a odběrových míst

 Přehledy o počtech hovorů 

trasovacích call center při KHS



14

Formalizované Alikace Covid Forms

 Databáze Odběrných míst, laboratoří a jejich 

vazby

 Denní záznamy o provedených odběrech

 Denní záznamy o laboratorních vyšetřeních

 Hlášení z KHS a hlášení událostí

 Agregace dat a integrace datových zdrojů 

pro ostatní nástroje

Webová aplikace vyvinutá specialisty AČR
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Situační mapa CŘT

 Zobrazení epidemiologické situace v ČR (ÚZIS)

 Zobrazení epidemiologické situace v zahraničí

 Zobrazení polohy a stavu Odběrových míst, 

laboratoří a krajských hygienických stanic

 GPS polohy mobilních odběrových týmů AČR

 Rozmístění HZS

 Stav hraničních přechodů ČR

 Různé druhy podkladových map
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Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/

TECHNOLOGIE                  

CHYTRÉ KARANTÉNY           

A OBČAN



Jak fungují vzpomínkové mapy
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DAKTELA

 Kompletní přehled šetření od pozitivního 

pacienta (1. a 2. hovor), přes rizikové 

kontakty (3. hovor) až po informování 

praktického lékaře (4. hovor)

 Jednotný systém evidence případů 

 Obousměrný přenos dat s krajskými 

systémy

 Podpora pro pracovníky KHS formou 

znalostní báze přímo v systému, linka 

technické podpory

 Transparentní  systém návrhů na změny  

a jejich zavádění
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Vzpomínkové mapy

 Datová podpora vyhledávání 

rizikových kontaktů 

 Doplňkový nástroj pro 

epidemiologické šetření

 Pomoc pacientům vzpomenout si, 

kde se v posledních dnech 

pohyboval

 Systém se bude v následujících 

týdnech obohacovat o data 

z bankovních karet 
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eRouška
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Mapy.cz




