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Celorepublikové Pandemické cvičení 2016 

ve dnech 05. 04. 2016 – 07. 04. 2016 

 

 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (dále jen „KHS KVK“) se ve dnech 05. 04. 

2016 – 07. 04. 2016 účastnila celorepublikového Pandemického cvičení 2016, jehož cílem 

bylo otestovat funkčnost informačního systému Pandemie (dále jen „IS PAN“) po převedení 

systému pod jednotnou technologickou platformu a ověřit získávání základních údajů na 

úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic. 

Vybrané pracovnice odboru protiepidemického KHS KVK se podílely na cvičení denním 

zjišťováním testovaných dat u hlásících subjektů (zdravotnických zařízení) a jejich vkládáním 

dat do IS PAN. Jednalo se počty akutních respiračních infekcí zjišťovaných u 103 praktických 

lékařů (53 praktických lékařů pro dospělé a 50 praktických lékařů pro děti a dorost), počty 

volných ventilovaných lůžek, nově hospitalizovaných a zemřelých pacientů ve třech 

vybraných nemocnicích v kraji. Fiktivně byla vkládána data o detekci virů a počtech 

uzavřených školských zařízení. 

 

Vkládání dat do nového systému IS PAN proběhlo bez významnějších nedostatků. Zjišťování 

dat od praktických lékařů bylo časově náročné, ale probíhalo bez komplikací. Cvičení 

ukázalo, že některé nemocnice v kraji nejsou schopné poskytnout data o počtu 

hospitalizovaných pacientů za předchozí den či pouze sumární data bez požadovaného 

věkového členění.  

Ze strany KHS Karlovarského kraje lze konstatovat, že byly naplněny cíle Pandemického 

cvičení 2016 – byla otestována funkčnost nového systému IS PAN a ověřena akceschopnost 

pracovnic odboru protiepidemického KHS KVK při získávání údajů a vkládání do systému na 

úrovni územních pracovišť. 

Závěrem je nutné poděkovat spolupracujícím lékařům a zdravotnickým zařízením za úsilí, 

které cvičnému sběru dat věnovali. 

 

Zpracovala: Ing. Martina Prokopová 

V Karlových Varech dne 14. 04. 2016 

 


