On-line testování na covid-19 je v Německu nebo
Velké Británii běžné. V Česku chybí legislativa pro
telemedicínu
Praha, 10. srpna 2021 – On-line testování v České republice od společnosti Doktor na
telefonu má oporu v zahraniční zkušenosti a také v právním posudku, který si
společnost nechala udělat u české advokátní kanceláře. Podobná služba fungující na
uvedeném principu videotestu ve spolupráci s lékařem je běžná například ve Velké
Británii nebo v Německu. V České republice podobná legislativa chybí. Společnost
Doktor na telefonu proto vyvolala jednání s Ministerstvem zdravotnictví České
republiky.
Ve Velké Británii je velmi silným hráčem v on-line testování například společnost Health
Technologies Ltd se svým produktem on-line testování Qured. Test u tohoto poskytovatele
probíhá prakticky stejně jako v České republice u společnosti Doktor na telefonu. Klient si
zakoupí sadu testů a on-line připojení s lékařem. Po dohodě na volném termínu pak provádí
za neustálé kontroly lékaře test.
Další zemí, kde je tento způsob testování osvědčen, je Německo. Konkrétně se jím zabývá
společnost DLMC GmbH ze Severního Porýní-Vestfálska, která nabízí svůj produkt na webu
onlineschnelltest.de.
Ještě dál než uvedené Německo nebo Velká Británie je Francie. V této zemi je pod
dohledem zdravotníka uznáván samotest. Místní vláda k tomuto kroku přistoupila s cílem
rozšíření testování. Podle ministra zdravotnictví Francie Oliviera Verana se země drží
strategie, že je lepší testovat on-line, než vůbec.
Podstatné je, že všechny tři uvedené země, kde je on-line testování běžnou praxí, mají také
oproti České republice velmi pokročilý stav legislativy v oblasti telemedicíny. V České
republice žádná legislativa v tomto oboru telemedicíny zatím není.
„V absenci konkrétní legislativy ČR pro telemedicínu je proces videotestování od začátku
navržen v souladu s Doporučenými diagnostickými a terapeutickými postupy pro
telemedicínu pro všeobecné praktické lékaře, dle Společnosti všeobecného lékařství. Tyto
doporučené postupy jsou v podstatě jediným záchytným bodem pro lékaře, kteří chtějí
v rámci distanční péče praktikovat telemedicínu,“ vysvětluje Marek Chatrný, jednatel
společnosti Doktor na telefonu.
Společnost Doktor na telefonu se v předchozích dnech obrátila s několika dotazy přímo na
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Výsledek: ministerstvo je k takovému způsobu
testování rezervované. „V žádném případě se nebudeme negativním postojům podřizovat.
Chceme být pro ministerstvo partnerem právě v otázce vzniku legislativy v oblasti
telemedicíny. Jsme připraveni na tomto s ministerstvem a dalšími úřady pracovat. Věříme, že
se nám podaří mantinely objektivně nastavit,“ říká Marek Chatrný.
Pro zabezpečení integrity antigenního testu během videohovoru se zdravotníkem je
testovaná osoba řádně identifikována (testovaná osoba ukáže na kameru svůj doklad
totožnosti). Celý proces testování je dále průběžně monitorován a zaznamenáván pomocí tří
snímků z videohovoru testované osoby, které jsou archivovány dle principů GDPR a platné
legislativy EU.
Jakmile zdravotník ukončí test s testovanou osobou, je výsledek testu automaticky zapsán
do systému ISIN a projektu tzv. Chytré karantény, který je dnes plně propojený

s celoevropským systémem Covid Passu. Certifikát o testu tak vydává systém ISIN ve
standardizovaném formátu Covid Passu Evropské unie dostupného přes aplikaci Tečka nebo
webové stránky ISIN (UZIS) https://ocko.uzis.cz/. Kontrolu certifikátu je možno provést
pomocí aplikace čTečka (nebo obdobných aplikací zemí EU).
Antigenní on-line testování společnosti Doktor na telefonu je absolutně bezpečné a vhodné
pro každého. Služba vznikla v České republice v lednu letošního roku. Nejčastěji uvedenou
on-line službu využívají lidé, kteří cestují například vlakem do zahraničí a potřebují prakticky
ihned vědět, zda jsou negativní, nebo pozitivní na covid-19. Pokud jsou negativní, pak získají
potřebný certifikát ve formě Covid Passu EU. Mezi obchodními partnery společnosti Doktor
na telefonu, kteří toto testování využívají, jsou například dopravní společnosti nebo cestovní
kanceláře. Častým uživatelem je třeba dopravce RegioJet.
Společnost Doktor na telefonu samotné testování neprovádí, vyvinula ale softwarové řešení,
pomocí kterého mohou lékaři lépe poskytovat distanční péči. Testování je prováděno formou
videohovoru kvalifikovaným zdravotníkem z ordinace SochORL MUDr. Tomáše Sochora se
sídlem v ČR, která disponuje všemi povoleními pro takovou činnost v patřičném kraji
(povolení krajského úřadu, krajské hygienické stanice).
„Po technické stránce jsme se dosud nesetkali s žádným problémem. Aktuálně pak
pracujeme na technologickém posílení služby z hlediska ambice zvládnout ještě větší
kapacitu obslužnosti,“ říká jednatel společnosti Doktor na telefonu Marek Chatrný.
Pro antigenní on-line testování používá společnost Doktor na telefonu primárně antigenní
testovací sady NewGene, které jsou schváleny pro testování nejen v ČR, ale i všude
v Evropské unii. „Testovaná osoba může nicméně použít i jinou antigenní sadu schválenou
v EU,“ upřesňuje Marek Chatrný.
Před započetím testu vyplní testovaná osoba osobní údaje v rozsahu nutném pro antigenní
test a zápis do zdravotní dokumentace testované osoby v ČR. Zároveň testovaná osoba
potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů a provedením testu.
Praktický popis služby a postup on-line testování je k dispozici na webu:
www.onlinetestovani.cz

