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MILÍ ČTENÁŘI,

nedávno jsme museli vzít 
na vědomí, že jsme upro-
střed už třetí vlny korona-
virové epidemie. Zasahu-
je s nebývalou silou, podle 
počtu nově onemocnělých 
a zemřelých v relaci k počtu 
obyvatel jsme na špici v Evropě 
a ve světě. Tahle vlna je tak závažná, že do-
nutila politiky, vlády a opozice ke spolupráci 
na přípravě zákonů a ke konzultaci o opatře-
ních, která jí mají otupit hroty.
V  úvodníku posledního čísla loňského roč-
níku Rezidenční péče si můj vážený kolega 
Ladislav Průša povzdechl, že efektivní mo-
del dlouhodobé sociálně zdravotní péče se 
v  naší zemi dlouhodobě nedaří vybudovat, 
neboť přístupy obou resortů, ministerstva 
zdravotnictví a  práce a  sociálních věcí, jsou 
diametrálně odlišné. Pojďme se tedy podí-
vat, zda koronavirová krize donutila k  lepší 
spolupráci i je.
Nejprve vám ale povím příběh, který se 
v  jednom zařízení pobytových služeb sku-
tečně udál. Už loni na jaře bylo všem jasné, že 
život klientů všech těchto zařízení je kvů- 

li vysoké-
mu věku
případnou 
n á k a z o u 
koronavi-
rem mno-
hem více 

ohrožen, než u zbytku populace, a že se to 
v případě výskytu nákazy samozřejmě bude 
týkat i personálu. Byla tam tedy tak jako jin-
de postupně zaváděna opatření, která měla 
šíření nákazy bránit. A stal se téměř zázrak: 
až do  začátku tohoto roku, kdy se už třetí 
vlna epidemie jinde rozbíhala s plnou silou, 
nezaznamenalo toto zařízení ani jeden pří-
pad tohoto onemocnění!
Na  konci ledna začali mít ale mnozí klienti 
a  s  nimi i  zaměstnanci zdravotní problémy. 
Spustila se lavina: Během pár dnů onemoc-
nělo koronavirem ze čtyřiceti zaměstnanců 
třicet pět a ze šedesáti klientů padesát osm. 
Na  konci února byla bilance deprimující. 
Zaměstnanci sice přežili všichni, i  když ne 
všichni byli úplně vyléčeni. Devět seniorů ale 
onemocnění nepřežilo…
Jak je možné, že resort zdravotnictví trestu-
hodně zanedbal přípravu a  realizaci pra-
videlného testování klientů nejen tohoto, 
ale i  jiných zařízení, které mohlo takovému 
tragickému vyústění nákazy prokazatelně 
zabránit? A  když ne zcela, tak alespoň vý-
razně omezit rychlé rozšíření onemocnění 
na ostatní?
Hlavní příčinou tohoto neomluvitelného se-
lhání, jehož svědky byli i zaměstnanci a klien-
ti mnohých jiných domovů s pečovatelskou 
službou, byl právě onen hluboký příkop 
nedorozumění a  nespolupráce, který mezi 
sebou oba výše zmíněné resorty vykopaly. 
Na  rozdíl od  politiků, kteří sice na  poslední 
chvíli, ale přece jen našli společnou řeč. Ptám 
se: kolik bezbranných seniorů už zemřelo, 
a  ještě bude muset zemřít, než bude tento 
příkop mezi úředníky v Praze zasypán?

Prof. MARTIN POTŮČEK

I když jsme na počátku letošního roku optimisticky doufali, že to nejhorší 
s pandemií onemocnění Covid-19 máme již za sebou, opak je zatím prav-
dou. Přesto stále hledáme záchytné body a snažíme se hledět s optimis-
mem do budoucnosti. Snad v tomto směru může naše čtenáře povzbudit 
rozhovor s RNDr. PhDr. Zdeňkem Hostomským, CSc., ředitelem Ústavu or-
ganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. 

Čím si vysvětlujete nechuť velké
části české populace vůči očkování
proti onemocnění Covid-19? Myslíte, 
že jsou (nejen u nás) lidé tak velmi 
ovlivněni nejrůznějšími informacemi 
o nebezpečných účincích vakcín proti 
koronaviru, kolujícími na internetu?
Nedůvěra v  očkování, a  to nejen proti
koronaviru, byl a  bohužel stále je ros-
toucí trend v  mnoha částech světa. 
Třeba se věřilo, že ingredience z vakcín 
můžou způsobit autismus. Toto bylo 
sice dávno vyvráceno, ale nedůvěra 
přetrvává. I proto se nám znovu začínají
objevovat nemoci, které jsme měli díky 
očkování pod kontrolou. Spousta lidí je 
taky fascinována různými konspirační-
mi teoriemi, probíranými na  internetu. 
V  souvislosti s  neuvěřitelně rychlým 
vývojem účinných vakcín proti nemoci
covid-19 v  rámci operace Warp Speed 
ve  Spojených státech si lidé všimli, že 

logistiku spojenou s distribucí milionů
dávek vakcín organizuje americká armá-
da. A  jakmile někde figuruje Pentagon, 
je o  konspirace postaráno. Možná jste
slyšela, že v té vakcíně jsou mikročipy…

Ano, nejen slyšela, ale i hodně četla… 
V době, kdy připravujeme tento 
rozhovor, prožívá Česká republika
další sílící vlnu pandemie onemocnění
Covid-19, virus SARS-CoV-2 má již ně-
kolik mutací, v médiích se už dokonce 
objevila informace o mutaci české… 
Přes všechny hrozivé statistiky a pre-
dikce epidemiologů i zdravotníků je 
o vás známo, že nejste zastáncem 
tvrdého lockdownu ani prodlužování 
nouzového stavu. Z jakého důvodu?
Plošná restriktivní opatření jsou velmi 
hrubým nástrojem a  mají spoustu ne-
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