
Pane prezidente, 

rád slyším, že spolupráce s kraji funguje. Určitě na toto Vaše vyjádření budeme odkazovat případné 

tazatele či stěžovatele z řad lékařů. 

Na rozdíl od ČLK, prezidenti ČSK a ČLnK ocenili možnost přímého zásobování těchto segmentů od MZ 

a již dostali domluvené osobní ochranné prostředky. Lékaři ji tedy obdrží, jak jste se dohodl s panem 

hejtmanem Běhounkem za Asociaci krajů, zprostředkovaně přes kraje. Tudíž v této souvislosti se 

prosím nadále obracejte na příslušné hejtmany. 

Pro Vaši informaci, jen samo MZ dodalo do zdravotnictví ve všech krajích, ke všem možným 

poskytovatelům, bez ohledu na zřizovatele, kumulativně do dnešního dne přes 1,8 mil. ks respirátorů, 

přes 8 mil. roušek, 881 tis. rukavic, desítky tisíc litrů dezinfekce a celou řadu dalších osobních 

ochranných prostředků. Další materiál dodává MV, určitou část (objem nám není znám) pak patrně i 

kraje samotné. 

Dnes byl do všech krajů skrze distribuci HZS dodán další zdravotnický materiál od MZ, který tentokrát 

směřoval výhradně pro ambulantní sektor (amb.specialisté vč. soukr.gynekologů, praktičtí lékaři a 

PLDD). Jednalo se zejména o více než 182 tis. respirátorů GB19083 (medical use; filtrační účinnost na 

úrovni FFP3) a 340 tis. ústenek. Panu hejtmanu Běhounkovi jsme poslali přesný rozpis i rozpad na 

segmenty a požádali o předání ostatním hejtmanům a zajištění redistribuce cílovým místům. V rámci 

Vaší pozitivní zkušenosti se spoluprací s kraji toto jistě víte. 

Co se týče klíče k přerozdělení – byl jste osobně přítomen jednání na MZ v sobotu 27.3.2020 a byl jste 

tak svědkem dohody se všemi přítomnými (mimo Vás) ohledně počtu OOP mezi jednotlivé segmenty 

i ohledně toho, že samy segmenty mohly navrhnout rozdělení na jednotlivé kraje, což taky učinily. My 

jsme tuto dohodu naplnili a v segmentu amb. specialistů jsme objem 75 tis. ks respirátorů, 

diskutovaný na místě (s tímto číslem jste přišel Vy), ještě dodatečně po konstruktivní diskuzi s panem 

dr. Jojkem navýšili na 95 tis. ks, včetně zohlednění amb.gynekologů. Nad to jsme všem segmentům 

dodali ústenky. Rozdělení podle krajů bylo učiněno dle návrhu představitelů segmentů. Rozpis 

v příloze. 

Výše uvedený objem jsme připraveni – tak jak jsme ostatně deklarovali na již zmíněném jednání na 

MZ – dodávat krajům skrze HZS pro ambulantní sektor každý týden. 

Kontaktními osobami v jednotlivých krajích jsou osoby k tomu pověřené krajskými úřady. V souladu 

s Vaší dohodou s panem hejtmanem Běhounkem bude distribuční model skrze kraje standardní, již 

zavedený, a tudíž předpokládám, že je potřeba se obrátit na stejné kontaktní osoby, jako doposud. 

Věřím, že osobní ochranné pomůcky dodané Ministerstvem zdravotnictví lékařům v ambulantním 

sektoru pomohou. MZ s přispěním MV zajišťuje OOP pro všechny zdravotnické pracovníky v lůžkové i 

ambulantní sféře, ať napřímo či skrze kraje, a jsme připraveni s kýmkoliv spolupracovat na 

zdokonalení tohoto systému. Děkujeme každému, kdo tomu konstruktivně přispívá. 

S pozdravem 

Filip Vrubel 

 


