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Deklarace konfliktu zájmů

Projekt KDP COVID-19 je financován



Co není cílem sdělení ? 



Co není cílem sdělení ? 

Popis odborných léčebných postupů u covid-
19 a diskuze k nim 



Cíle

1) Avizovat existenci národního
doporučeného postupu

2) Ukázat / naznačit jeho obsah a metodiku

3) Diskutovat roli KDP v poskytování péče o 
covid-19





225 stran





Metodika 
GRADE



Metodika





Metodika – PICO

86 klinických otázek



Metodika – PCC 









Klinický doporučený postup COVID-19 

1) plní formální roli národního doporučení prevence 
a léčby covid-19 se všemi konsekvencemi (forenzní, 
úhradové apod.) 

2) edukační role
3) je tzv. living – aktualizace on-line
4) zahrnuje tzv. adolopment (adaptace “velkých” 

mezinárodních dopručení na podmínky dané země) 
5) KDP zahrnuje i téma “alokace vzácných zdrojů v 

situaci jejich nedostatku”  



Klinický doporučený postup COVID-19 

Co KDP není …



Není to závazný postup a i zde platí 100% 
jedna obecná zásada

Každý (sebelepší) doporučený postup je pro 
situace, kdy nevíte, jak postupovat v daném 

klinickém kontextu lépe, ale … 

platí za podmínky, že jsme schopni odborně 
zdůvodnit odlišný postup



Děkuji za pozornost
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