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Informace pro účastníka studie ADI-COVID-19
Sero-behaviorální studie ADI-COVID-19 je zaměřena na výskyt a dynamiku šíření infekce
vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb.
Tento virus způsobuje závažné onemocnění, které klinicky připomíná chřipkové onemocnění,
mezi nejčastější klinické příznaky patří horečka, suchý nebo produktivní kašel, bolest v krku,
celková slabost, bolest svalů a kloubů, dušnost, ztráta čichu a/nebo chuti. Asi u 15 %
nemocných probíhá nemoc závažně, mezi nejčastější komplikace patří pneumonie, dechové
selhání, sepse, multiorgánové selhání. V současné době probíhá v celém světě výzkum
rozsahu nakažení v populaci. K tomu má též přispět tato studie.
Pro Vás z účasti na studii nevyplývá jakákoliv léčebná procedura, nebudou Vám ani
podávány žádné léky. V rámci pohovoru s kontaktním pracovníkem Vám budou poskytnuty
informace o infekci vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2, způsobech jejího přenosu a
poučení o prevenci této infekce.
Zcela nezbytnou součástí tohoto výzkumu je vyplnění anonymního dotazníku s pomocí
pracovníka adiktologického programu, který se účastní studie. V případě, že by pro Vás bylo
z jakéhokoliv důvodu poskytování některých informací nepřijatelné, pak tyto informace,
prosím, neposkytujte.
Současně je však nutno zdůraznit, že pokud se pro účast ve studii rozhodnete, je pro její
zdárný průběh velmi důležité přesné a pravdivé vyplnění všech údajů dotazníku.
Dále je součástí této studie provedení testu na přítomnost protilátek proti koronaviru
SARS-CoV-2 z Vaší kapilární krve. Jde o velmi jednoduchou a nenáročnou proceduru, kdy
je po malém a povrchním vpichu na bříšku prstu Vaší ruky odebráno nepatrné množství krve
(10–20 mikrolitrů) pro provedení rychlého testu. Výsledek testu je znám téměř okamžitě,
obvykle do 15 až 20 minut. O výsledku budete na místě informováni. V případě zjištění
přítomnosti protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 obdržíte písemnou informaci a bude
Vám doporučeno další vyšetření testem potvrzujícím či vyvracejícím přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2.
Další postup v případě pozitivního výsledku rychlého testu na protilátky proti
koronaviru SARS-CoV-2:
-

Dostanete písemnou informaci o výsledku testu s datem provedení testu a kontaktem na
program, který test provedl.

-

Dále dostanete písemnou informaci s kontakty na místně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví (OOVZ), tedy tzv. hygienickou stanici.

-

S touto informací budete kontaktovat svého praktického lékaře nebo místně příslušný
OOVZ, kteří zajistí další postup, zejména provedení testu, který potvrdí nebo vyvrátí
přítomnost infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 (konfirmační test PCR), který
prováděn z výtěru nosu a nosohltanu.

-

Pracovník programu, který Vám provedl rychlý test, Vám podle Vaší potřeby a možností
poskytne asistenci při kontaktu s lékařem, OOVZ a při provedení konfirmačního testu
PCR.

-

Pokud bude výsledek konfirmačního testu PCR pozitivní, OOVZ nařídí karanténní
opatření, jejichž součástí bude pravděpodobně i Vaše izolace.
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-

Pokud budete mít pozitivní reaktivní test a pokud současně vykazujete závažné klinické
příznaky onemocnění COVID-19 (tělesná teplota nad 38 st. Celsia, těžká dušnost),
pracovník provádějící test telefonicky kontaktuje Vašeho lékaře. Pokud bude telefonický
kontakt s lékařem neúspěšný, telefonicky kontaktuje hygienickou stanici. Pokud bude
kontakt s hygienickou stanicí neúspěšný, volá linku 155 (zdravotnická záchranná služba).

-

Pokud budete mít pozitivní test, po dobu, než proběhne konfirmační test potvrzujícím či
vyvracejícím přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 nebo než Vám bude OOVZ nařízena
karanténa, byste měl dodržovat přísná protiepidemická opatření – minimální kontakt s
okolím, především s osobami zdravotně oslabenými a se seniory, důsledné mytí rukou,
důsledné nošení roušky.

-

Pokud budete mít pozitivní test a v případě, že bydlíte v nějakém typu hromadného
ubytování (ubytovna, azylový dům, chráněné bydlení apod.), měl byste upozornit
provozovatele tohoto ubytovacího zařízení, že vám byl proveden test na přítomnost
protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 s reaktivním výsledkem.

-

Pokud budete mít pozitivní test a do doby provedení konfirmačního testu potvrzujícího či
vyvracejícího přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 PCR se u Vás vyskytnou klinické
příznaky onemocnění COVID-19 (jeden z následujících příznaků: tělesná teplota 37,5 st.
Celsia a vyšší, dušnost, kašel, ztráta chuti a čichu), měl byste kontaktovat lékaře. Pokud se
u Vás vyskytnou závažné klinické příznaky onemocnění COVID-19 (tělesná teplota nad 38
st. Celsia nebo těžká dušnost nebo úporný kašel), měl byste urychleně kontaktovat svého
lékaře nebo volat linku 155.

-

Pokud jste pracovníkem adiktologických služeb, měl byste neprodleně informovat svého
zaměstnavatele a požádat jej, aby Vás do doby, než proběhne konfirmační vyšetření PCR
nebo Vám bude OOVZ nařízena karanténa, přeřadil na takovou práci, abyste nepřišel do
kontaktu se svými kolegy ani klienty, nejlépe na práci doma.

Pokud souhlasíte s výše uvedeným, pak odpovězte na otázky dotazníku a absolvujte
test na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2.
Pokračováním ve studii vyjadřujete souhlas se svou účastí ve studii.
Máte právo kdykoliv ze studie vystoupit, aniž by to jakkoliv ovlivnilo váš přístup ke službám,
pokud jste klientem služeb, nebo vaše pracovní postavení nebo podmínky, pokud jste
pracovníkem služeb.
Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se s nimi na pracovníka programu provádějícího rychlý
test a/nebo vyplňujícího s Vám dotazník nebo na řešitele studie, doc. MUDr. Viktora Mravčíka,
PhD, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz, tel. +420 224 003 866.
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