
 

 

Tiskové vyjádření Nemocnice Karviná-Ráj, dne 2.1.2021 

 

Vážený pane šéfredaktore, 

 

Reagujeme na zveřejněný článek, dne 1.2.2021, s titulem Prymula: Testování měli dělat v Karviné. 

Tamní nemocnice se však diví.  

 

Jsme překvapeni vyzněním celého článku, který je napsán zavádějícím a tendenčním způsobem. 

Článek může vyvolat klamný dojem u velké části veřejnosti, že je naše nemocnice spojená 

s komerční aktivitou prof. Prymuly a dalších subjektů, či účastníků a v důsledku může vzbuzovat 

negativní reakce a podvědomí o antigenním testování jako takovém. 

Proti tomu se musíme kategoricky ohradit. 

 

Úvodem je třeba zdůraznit, že naše nemocnice je jedním z předních zdravotnických zařízení v zemi 

věnující se problematice nemoci Covid-19 od začátku vypuknutí epidemie, a to ve všech jejích 

aspektech. Byli jsme první, kdo zahájil masivní screeningové testování zaměstnanců OKD, již 

v létě 2020, v situaci, kdy se mezi zaměstnanci začalo šířit onemocnění Covid-19. Díky masivnímu 

testování a provedení desítek tisíc testů se podařilo šíření nákazy zastavit.  Na základě našich 

výsledků, know how a zpracované metodologii masivního testování jsme byli ještě za ministra 

Vojtěcha v srpnu 2020 osloveni v rámci semináře konaného v Ostravě, zda bychom se v našem 

regionu nemohli podílet na ověření spolehlivosti antigenního testování ve screeningovém režimu 

jakožto vhodné alternativy k PCR metodě.  

 

Naše nemocnice toto oslovení vnímala jako vyznamenání naší práce a velice rádi jsme souhlasili 

s účastí v projektu. Již za ministra prof. Prymuly bylo podepsáno memorandum o spolupráci, jehož 

signatáři byli: MZ ČR, MSK, FN Ostrava, ZU Ostrava a Nemocnice Karviná-Ráj.  

Nemocnice Karviná-Ráj byla garantem celého projektu, ZÚ Ostrava byla garantem laboratorní části 

projektu. Výsledky projektu, které srovnávali 5 antigenních testů proti PCR a viabilitě jednotlivých 

vzorků. Naše práce byla převedena do publikační verze a nyní jsou 2 články v recenzním řízení 

v zahraničních impaktovaných časopisech. 

 

Jsme proto nepříjemně zaskočení negativními články o testování a nerozumíme jejich smyslu. 

V současné době je zcela zřejmé, že vakcinace nabere několikaměsíční skluz a masivní testování 

v těchto měsících dává smysl pro nalézání nakažených obyvatel. Ze situace v jiných zemích víme, 

že v testování nejsme žádným premiantem a že i země, která mají vakcinované již výrazně vyšší 

procento obyvatel než Česká republika, tak v otázce testování nepolevují. Chce někdo zpochybnit 

smysl a potřebnost testování jako kruciálního nástroje při zvládnutí epidemie?  

Rádi bychom závěrem zdůraznili, že do celé iniciativy jsme se zapojili s upřímným přesvědčením, 

že v situaci zuřící pandemie je potřeba se aktivně zúčastnit, pomáhat a udělat cokoliv pro její 

zastavení a pro návrat k normálnímu životu. Tímto vyjádřením apelujeme i na vás, novináře, abyste 

nevytvářeli účelové a spekulativní konstrukce a zcela nekvalifikovaným a zavádějícím způsobem 

neznehybňovali snahy o účelné a konstruktivní přístupy k řešení pandemie. Do doby masivní 

vakcinace obyvatelstva, je v současné fázi klíčové, pokračovat v rozsáhlém testování. 


