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Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví 

IČ: 00190560 

 

Posouzení rizika infekce COVID-19 

                                                                                               Datum………………………………………  

Pacient 

Anamnestické údaje pacienta 

A Prokázaná (diagnostikovaná) infekce COVID-19: 

NE ANO Datum odběru pozitivního vzorku……………………………………… 

B Nařízená domácí karanténa kvůli kontaktu s osobou s infekcí COVID-19: 

NE ANO Pokud ano, od kdy…………………………………………………………… 

Kontakt s osobou, které byla diagnostikována infekce COVID-19 nebo která měla příznaky zánětu 

dýchacích cest v předchozích 14 dnech: 

NE ANO 

Návrat ze zahraničí za posledních 14 dní (ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy – oranžová nebo červená dle MZČR): 

NE ANO 

 

Příznaky (přítomnost některého z následujících příznaků v předchozích 10–14 dnech) 

teplota či horečka (více než 37 °C)1 dušnost4 ztráta chuti či čichu7 

zimnice1 celková slabost5 bolesti hlavy8
 

kašel2 bolesti svalů5 konjunktivitida9
 

bolest v krku3 průjem6 Jiné10…………………………………………. 

rýma3 bolesti břicha6 ………………………………………………… 
 
 

  

  

Datum propuštění……………………………………………................ ANO NE 

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v předchozích 14 dnech (nehodnotit jako rizikový faktor, pouze anam. údaj): 

Výsledek: pozitivní /negativní /neznámý Datum…… ANO NE 

*Provedené vyšetření na COVID-19 před výkonem: C 

Vyhodnocení lékařem 

Pacient bez rizika infekce COVID-19 

Pacient s rizikem infekce COVID-19 

Pacient s infekcí COVID-19 

Jméno a podpis lékaře, který 

vyhodnocení provedl 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo……………………………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna …………… 

Adresa pacienta…………………………………………………………………………Telefon………………………………………… 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé (datum a podpis pacienta) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 Poznámky k hodnocení checklistu: 
 

1) Horečka, teplota (více než 37 °C), zimnice – pokud se vyskytne některý z těchto příznaků, 

hodnotí se jako suspektní pro COVID-19 (riziko infekce COVID-19), pokud jeho přítomnost nelze 

vysvětlit jinak (např. horečka u erysipelu) 

 
2) Kašel – hodnotí se jako suspektní pro COVID-19, pokud je nově vzniklý nebo došlo ke zhoršení kašle 

v posledních několika dnech 

 
3) Bolest v krku, rýma – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky a současně tyto příznaky nevznikly v kontextu jiné 

nozologické jednotky (onemocnění) – např. parapharyngeální absces, infekční mononukleóza, alergie 

apod. 

 
4) Dušnost – nově vzniklá dušnost v posledních 14 dnech nebo zhoršení dlouhodobé dušnosti 

v posledních 14 dnech se hodnotí jako suspektní pro COVID-19 

 
5) Celková slabost a bolesti svalů – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako 

suspektní pro COVID-19, pokud se jedná o obtíže nově vzniklé nebo došlo ke zhoršení chronických 

obtíží v posledních 14 dnech 

 
6) Průjem, bolesti břicha – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, pokud je spojen s respiračními příznaky (kašel, rýma, bolesti v krku, dušnost) 

 
7) Ztráta chuti a čichu – pokud se vyskytne jeden z těchto příznaků, hodnotí se jako suspektní pro 

COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky 

 
8) Bolesti hlavy – hodnotí se jako suspektní pro COVID-19, pokud jsou nově vzniklé v posledních 14 

dnech (nejedná se o chronické obtíže) a jsou spojeny s respiračními symptomy (kašel, rýma, bolesti 

v krku, dušnost) 

 
9) Konjunktivitida – hodnotí se suspektní pro COVID-19, i když pacient nemá jiné příznaky (výjimka: 

výskyt v rámci alergického onemocnění, v oftalmologii je na zvážení lékaře, zda při konjunktivitidě 

provést odběr) 

 
10) U osob starších 65 let se nemusí infekce COVID-19 projevovat typickými symptomy, ale může se 

manifestovat jako: náhle vzniklé poruchy řeči a motoriky, delirium (především u osob s demencí), 

mrtvice, nevysvětlitelná hypoxie, poruchy vědomí, tachykardie, tachypnoe. U této skupiny pacientů 

se hodnotí jako suspektní pro COVID-19. 

 
 

 Poznámky k hodnocení checklistu u dětí: 

1) checklist není vyhodnocován u kojenců do 6 měsíců věku 

2) pacienti s typickým klinickým obrazem laryngitidy se nehodnotí jako suspektní pro COVID-19 

 
 

Odkazy na internetové stránky MZ ČR: 

• https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (Informace 

o riziku infekce v jednotlivých státech) 

 
• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 (Přehled aktuální situace v ČR) 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

