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ANOTACE 

PRČÍKOVÁ K., Příjem kontaminovaných osob do Fakultní nemocnice. Ostrava: VŠB-TU, 

2014. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Jiří Šindler 

 

Příjem kontaminovaných osob do nemocnice je mimořádná událost. Práce s infekčním 

pacientem je velmi riziková. Péče o kontaminovaného pacienta není pouze záležitostí 

nemocnice a zdravotnického personálu. Zahrnuje spolupráce více složek, především složek 

integrovaného záchranného systému. Bariérový ošetřovatelský postup a bariérový postup 

spolupracujících složek při manipulaci s kontaminovaným pacientem je náročný a nezbytný.  

V první části se práce zabývá příjmem pacienta s vysoce nakažlivou nemocí, úrovní 

připravenosti ČR a schopností Fakultní nemocnice Ostrava řešit události tohoto druhu. 

V druhé části práce pojednává o zvláštnostech při příjmu chemicky kontaminovaného 

pacienta a spolupráci zasahujících složek. Popisuje také rizika pro zasahující a postup při 

příjmu. 

V závěru je hodnocen současný stav připravenosti a jsou navrhována nápravná opatření. 

Klíčová slova: vysoce nakažlivá nemoc, kontaminovaný pacient, dekontaminace 

 

SUMMARY 

PRČÍKOVÁ K., Admission of Contaminated Individuals to the University Hospital in 

Ostrava. Ostrava: VŠB-TU, 2014. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Jiří Šindler 

 

A reception of contaminated people into the hospital is a special occasion. A work with 

infected patient is highly hazardous. The care of contaminated patient is not only a matter of 

the hospital and medical staff. A coordination of more units is included, especially those from 

the integrated rescue system. A barrier nursing procedure of coordinating units while 

manipulating with contaminated patient is very complicated and necessary.  



 

 

In the first part of the thesis, the work deals with a reception of the patient infected with a 

highly contagious disease. The thesis also deals with a level of readiness to tackle the issues 

of reception of infected contagious patients in the Czech Republic and also in the University 

Hospital in Ostrava.  

The second part of the thesis is focused on specialities during the reception of chemically 

contaminated patient and also on coordination of interacting units. The work presents also 

risks for the rescue team and following procedure during the reception. 

In the conclusion of the thesis, the present state is evaluated there and there are also corrective 

measures proposed.  

Key words: highly contagious disease, contaminated patient, decontamination 
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1 ÚVOD 

Infekční nemoci jsou celosvětový problém. Ohrožují jak zdravotní personál 

v nemocnicích, tak i civilní obyvatelstvo. Kontaminovaný pacient nemusí vždy označovat 

pacienta, který je potřísněn nějakou látkou. Můžeme tak označovat pacienta s vysoce 

nebezpečnou nákazou (vysoce nakažlivou nemocí).  

Každý pacient, který je přijat do nemocnice, je považován z pohledu zdravotníka, jako 

infekční. Pokud není známa anamnéza pacienta, musí se vždy počítat s infekčním rizikem. 

Nebezpečí infekčních nemocí a zvláště vysoce nakažlivých nemocí představuje vznik 

epidemie. 

Moravskoslezský kraj je charakterizován svou průmyslovou oblastí. Je zde mnoho 

průmyslových a chemických závodů. Je nutno počítat s možnými haváriemi, při nichž by se 

mohly uvolnit nebezpečné látky. 

Příjem takto kontaminovaného pacienta není pouze záležitostí zdravotnického zařízení. Do 

této problematiky jsou začleněny i ostatní složky jako např. hasičský záchranný sbor, krajská 

hygienická stanice (orgán veřejného zdraví), epidemiolog, zdravotnická záchranná služba. 

Cílem práce je prověření připravenosti Fakultní nemocnice Ostrava na příjem 

kontaminovaného pacienta, popis odlišností při příjmu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí a 

příjmu pacienta, který je kontaminován nebezpečnou látkou. Dále bude sepsán příjem takto 

postiženého pacienta, včetně postupu při příjmu pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou a 

chemicky kontaminovaného pacienta, podle kterého se personál nemocnice může řídit.  

Tato práce by měla soužit jako návod pro personál zdravotnického zařízení při příjmu 

pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou a chemicky kontaminovaného pacienta. 

Předpokládám základní zdravotnické znalosti čtenáře. 
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2  BIBLIOGRAFICKÁ REŠERŽE 

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním 

zdravotnickým přepisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotnických služeb 

Tento dokument vysvětluje jednotlivé postupy konkrétních subjektů při výskytu vysoce 

nakažlivé nemoci. Popisuje postup při přítomnosti pacienta s vysoce nakažlivou nemocí ve 

zdravotnickém zařízení, tak přítomnost pacienta s vysoce nakažlivou nemocí v ambulanci či 

ordinaci praktického lékaře. Postupy jsou rozděleny do časového harmonogramu.  

 

SLABOTINSKÝ, J. a S. BRÁDKA. Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. 

1. vydání. Ostrava: SPBI Ostrava, 2006, 109 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-93-0. 

Publikace seznamuje s problematikou ochrany osob proti životu nebezpečným chemickým a 

biologickým látkám. Zabývá se základními předpisy, uvádí nejzákladnější charakteristiky 

nebezpečných látek a vysvětluje základní pojmy toxikologie. Podrobněji se zabývá 

charakteristikou a členěním ochranných prostředků osob a způsob dekontaminace. Velká 

pozornost je soustředěna na problematiku ochranné účinnosti charakterizované rezistenční 

dobou a plynotěsností. 

 

BENEŠ J. Infekční onemocnění. 1. vydání. Praha: Galén, 2009. 651 s. ISBM 978-80-7262-

644-1. 

Několikasetstránková publikace sestává z pěti hlavních oddílů. Obecně kniha pojednává o 

epidemiologii, mikrobiologii a infekční imunologii. Dále se věnuje antiinfekční terapii, 

charakterizuje jednotlivé mikroorganismy a nemoci, které vyvolává, principy etiologické 

diagnostiky a kauzální léčbu. Další oddíl knihy se věnuje infekčním nemocem. V posledním 

oddílu se věnuje infekčním nemocem ve zvláštních případech. 
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3 VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI 

Vysoce nakažlivé nemoci (dále jen ,,VNN“) jsou nemoci s vysokou infekčností a 

úmrtností. Za rok zemře na infekční nemoci okolo 30 000 lidí na světě. Tyto nemoci se 

vyskytují převážně v Africe a tropických částech Ameriky. V Evropě se vyskytují vzácně, ale 

vlivem velkého cestovního ruchu se zde mohou vyskytnout. Nemoci se mohou přenášet 

různými způsoby: vzdušnou cestou, fekalorální přenos nebo přímým kontaktem 

(interhumánní přenos). Mohou způsobovat epidemii a velký zásah pro lidstvo. Za posledních 

pět let bylo evidováno okolo 1 100 epidemií.  

Mezi vysoce nakažlivé nemoci řadíme:  

 SARS (syndrom akutního respiračního selhání),  

 virus variola (pravé neštovice),  

 virus Antrax,  

 TBC-MDR kmeny,  

 Mor,  

 virové hemoragické horečky jako Lassa, Ebola a mnoho dalších.  

Nebezpečí těchto nemocí je jejich rychlé a snadné šíření a vysoká úmrtnost.  

VNN je mezi odborníky označován jako ,,tichý zabiják“. Ze začátku onemocnění se nemoc 

chová jako běžné onemocnění např. chřipka, nachlazení. Obecné příznaky vysoce nakažlivých 

nemocí jsou horečka, celková slabost, bolest hlavy, únava, bolest svalů, kašel, 

makulopapulózní vyrážka. Inkubační doba těchto nákaz se pohybuje okolo 2-14-ti dnů. 

V případě virové hemoragické horečky Lassa je inkubační doba delší, 7-12 dní, u virové 

hemoragické horečky Ebola je inkubační doba až 21 dní. 

Na mnohé VNN není řádné očkování nebo vakcína. Stále trvají studie na vývoj DNA vakcín 

proti těmto nemocem.          [4] 

Některé z těchto nemocí jsou nebezpečné především proto, jsou-li použity jako 

biologická zbraň (bioterorismus). Převážně ty, které jsou přenášeny viry, bakteriemi, či 

zvířata. Viry a bakterie jsou pro účely bioterorismu používány ve formě aerosolu, 

kontaminovaných věcí, nakažených zvířat nebo kultury zemědělských rostlin.    
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Podle klasifikace amerického Centra pro sledování nemocí (CDC – Center for Disease 

Control) lze patogenní agens nebo jejich produkty dělit podle stupně jejich nebezpečnosti do 

tří kategorií: 

kategorie A 

 agens nejnebezpečnější, interhumánně přenosná a snadno technicky šiřitelná 

 způsobují těžká a obtížně léčitelná onemocnění s vysokou mortalitou 

 je nutno používat speciální vybavení 

kategorie B 

 méně nebezpečné patogeny 

 existují možnosti léčby 

 výskyt by byl prostřednictvím vyspělé medicíny zvládnout 

kategorie C 

 méně běžná agens, jejich zneužití je v současné době málo pravděpodobné 

 mají některé vlastnosti, jako vysoká morbidita, problematické léčení  [3] 

 

3.1 Přenos infekčních nemocí 

Se zvýšeným cestovním ruchem, migrací lidí a převozem zvířat, se tyto nemoci 

snadno rozšiřují. Vzhledem k tomu, že se lidé proti těmto nemocem nemohou očkovat, je 

důležité v tropických oblastech dbát na řádnou hygienu a konzumovat pouze známé 

potraviny. Je popsáno i několik případů nakažení při společném jídle s domorodci. 

Mikroorganismy přežívají při různých povětrnostních podmínkách a snadno se šíří, 

tudíž se mohou dostat do všech prostor. Mají krátkou inkubační dobu do projevu onemocnění 

a na rozšíření ve formě aerosolu stačí malá dávka. Vzhledem k otevřeným hranicím a 

nebezpečí ze stran určitých států je nutné se na toto nebezpečí připravit. Bezpodmínečná je 

také izolace pacienta pro zamezení dalšího šíření nemoci, vzájemného infikování a ochrana 

personálu. 
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Dle patogenity, možnosti ohrožení personálu, možnosti léčby a profylaxe se biologické agens 

klasifikují do 4 skupin. Každá ze skupin vyžaduje jistý stupeň zabezpečení proti nákaze. 

Označují se BSL (Biological Safety Level) 1-4. 

Klasifikace Biological Safety Level: 

 BSL 1 

 infekční agens, která jsou nepravděpodobnými vyvolavateli onemocnění 

 pro zdravotnické pracovníky riziko nepředstavují 

 BSL 2 

 mohou u lidí onemocnění vyvolat 

 pro zdravotnické pracovníky mohou být rizikové 

 rozšíření v komunitě je nepravděpodobné 

 je možná účinná léčba či profylaxe 

 BSL 3 

 infekční agens mohou u lidí vyvolat těžká onemocnění 

 pro zdravotnické pracovníky představují významné riziko 

 mohou se rozšířit do komunity 

 existuje profylaxe či účinná léčba 

 BSL 4 

 infekční agens jsou schopná u člověka vyvolat těžká onemocnění 

 pro zdravotnické pracovníky představují významné riziko 

 riziko šíření do komunity je vysoké 

 profylaxe ani účinná léčba není dostupná 

Od klasifikace BSL se odvíjí osobní ochranné pomůcky, které musí použít personál, který je 

přítomen u pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. 

 

3.2 Stav v České republice 

V roce 2005 byla vydána ,,Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné 

události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce 

nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb“. Tato směrnice 

stanovuje postupy při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Směrnice se také vztahuje na 

poskytovatele zdravotních služeb, které mají obor infekčního lékařství ve svém oprávnění. 
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Dále se vztahuje na orgány ochrany veřejného zdraví a složky integrovaného záchranného 

systému (dále jen ,,IZS“). 

V první části směrnice upřesňuje subjekty, které zajišťují opatření při výskytu vysoce 

nakažlivé nákazy, a to: 

 zdravotnická zařízení poskytující zdravotní službu (ambulance, zdravotnická zařízení 

poskytující lůžkovou péči) 

 krajská hygienická stanice – orgán ochrany veřejného zdraví 

 síly a prostředky zdravotnické záchranné služby kraje 

 síly a prostředky hasičského záchranného sboru kraje 

 operační a informační středisko zdravotnické záchranné služby a hasičského 

záchranného sboru kraje 

 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České 

republiky 

 operační a informační středisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru České republiky 

 síly a prostředky Policie České republiky 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Státní zdravotní ústav v Praze 

 poskytovatel lůžkové péče v oboru infekční lékařství v kraji 

 krajský úřad, úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad 

 Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí – Nemocnice na Bulovce 

v Praze 

 síly a prostředky Armády České republiky 

V další části se ve směrnici upřesňuje hlášení, při podezření na výskyt vysoce nakažlivé 

nemoci, mezi zdravotnickým zařízením a subjekty, která zajišťují opatření k ochraně 

veřejného zdraví.  

Poslední část je věnována časovému rozpisu postupů a vypsán konkrétní postup jednotlivých 

subjektů.           [5] 
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O riziku a nebezpečí vysoce nakažlivých nemocí se všeobecně vědělo, ovšem od 

vydání směrnice se pět let v České republice ,,spalo“. Hrozícími hrozbami terorismu a 

bioterorismu se začalo řádně zabývat až v roce 2011. Byl sepsán Národní akční plán České 

republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům a 

byl schválen usnesením vlády dne 25. října 2011 č. 785. Národní akční plán je výsledkem 

mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu. Tato směrnice se stala 

realizačním opatřením pro jeho vznik. Zodpovědnost nad tímto přebralo Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky. 

Nynější stav je stále neuspokojivý. Tato problematika je mladá, není přesná dáno, kdo, za co 

zodpovídá. Stále se dolaďují detaily. Některé instituce a zařízení si vystačí pouze s uvedenou 

směrnicí, která obecně rozpracovává postup při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. 

Někteří nad touto problematikou neustále pracují a podle směrnice vypracovávají dokument 

pro potřebu jejich regionu či kraje.  

V Moravskoslezském kraji je vytvořena pracovní skupina složena z několika 

odborníků, kteří pracují na tzv. ,,Operačním plánu“. Je součástí krizové a havarijní 

dokumentace. Tento plán je rozdělen na informační, realizační a přílohou část. Informační 

část pojednává obecně o problematice k výskytu vysoce nakažlivých nemocí a rozsahu 

hrozícího nebezpečí. Realizační část se inspiruje zmíněnou směrnicí. Je zaměřena na realizaci 

opatření ochrany veřejného zdraví. Popisuje postup jednotlivých složek a subjektů na území 

Moravskoslezského kraje. Přílohová část uvádí přehled právních norem, ze kterých bylo 

vycházeno. Na Operačním plánu se stále pracuje a upřesňují jednotlivé položky. 

VNN se u nás objevuji vzácně. Jsme na toto dostatečně připraveni? Je náš stát připraven na 

bioterorismus? Jsou nemocnice dostatečně vybaveny a vyškoleny pro toto nebezpečí? 

 

 3.3 Stav ve Fakultní nemocnici Ostrava 

Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen ,,FN Ostrava“), je nemocnice s širokým 

spektrem odborností. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. 

Zajišťuje péči pro zhruba 1,2 milionů obyvatel. Řada specializací se nachází pouze v této 

nemocnici a slouží pro celý Moravskoslezský kraj. Nachází se zde   nejmodernější 

vyšetřovací a zobrazovací metody. V Moravskoslezském kraji jsou celkem 3 infekční 

oddělení a to ve FN Ostrava, ve Slezské nemocnici v Opavě a v Nemocnici v Havířově.  
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Klinika infekčního lékařství ve FN Ostrava je zmodernizována a disponuje dvěma izolačními 

boxy na jednotce intenzivní péče, které jsou opatřeny Hepa-filtry. Hospitalizace pacientů 

s podezřením na VNN zde není možná pro stavební omezení. Pokud by byla hospitalizace 

nutná, tak pouze na nezbytně nutnou dobu, do převozu do specializovaného centra.  

O umístění pacienta vždy rozhoduje epidemiolog. Pacient je převážen prostřednictví 

Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (dále jen ,,ZZS MSK“) do 

Nemocnice na Bulovce v Praze na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí.  

Centrální příjem ve FN Ostrava patří mezi nejmodernější centrální příjmy. Totéž platí 

o urgentním příjmu, který je součástí centrálního příjmu. Urgentní příjem ve FN Ostrava patří 

mezi nejmodernější v České republice. 

Centrální příjem FN Ostrava je rozdělen do 4 úseků protipožárními dveřmi. Ambulance jsou 

propojeny, urgentní příjem je samostatně oddělen, ale snadno dostupný pro potřeby 

centrálního příjmu či nemocnice. Urgentní příjem je rozčleněn na přijímací místnost, halu 

s dvěma akutními lůžky a dva samostatné boxy po dvou akutních lůžkách. Tyto boxy jsou 

využity i pro případ izolace pacienta.  

 

Obrázek 1: Vyšetřovací box urgentního příjmu 

Součástí urgentního příjmu je zdravotní sklad (traumatologická rezerva), kde jsou uloženy 

osobní ochranné prostředky pro potřebu personálu při příjmu kontaminovaného pacienta. Ve 

zdravotním skladu jsou uloženy jednorázové ochranné obleky (overal ,,Tyvek Classic Plus 

model CHA5“), holínky, jednorázové ochranné rukavice, ochranné brýle E.A.R, respirátory 

SPIRO, P3, ale pouze jedna ventilační maska celo obličejová s filtrem (Dräger X-plore 5500). 

V roce 2011 se konalo cvičení Trauma 2011, které bylo zaměřeno na příjem chemicky 
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kontaminovaného pacienta. Na žádost primáře centrálního příjmu, po shrnutí poznatků 

z tohoto cvičení, byl dovybaven sklad o ochranné obleky vyšší bezpečnosti (biologická 

souprava EOBO-10, zařazena do třídy IIIB) a filtrační polomaskou (Triosyn T-500V), která je 

zařazena do filtrační třídy FFP3. Transportní ochranný prostředek (biovak) FN Ostrava  

nevlastní. Pokud je potřeba pacienta v biovaku transportovat, kontaktuje se ZZS 

Moravskoslezkého kraje, která bivoakem disponuje.       

 

Obrázek 2: Osobní ochranné pomůcky centrálního příjmu (EOBO – 10) 

 

FN Ostrava má pro případ VNN vydán interní pokyn, týkající se této problematiky. 

S tímto problémem souvisí několik dalších dokumentů, interních pokynů. Tyto dokumenty 

zpracovává referent úseku krizového managementu nemocnice spolu s odborníky daného 

problému, často z řad zaměstnanců nemocnice.       [6] 

Systém školení v těchto oblastech je vydání tohoto interního pokynu. Ten je poslán na 

všechna oddělení nemocnice. Zaměstnanec výše uvedený dokument prostuduje a stvrdí svým 

podpisem. Teoretická znalost je tedy ověřitelná, avšak praktické dovednosti již řešeny nejsou. 

Dle dotazů na zaměstnance, zda ví, co by měl přesně dělat, byla jednoznačné odpověď: 

,,Nevíme“. 

Dokument související s VNN ve FN Ostrava, který je určen pro zdravotníky a ostatní 

zaměstnance, je sepsán stručně a řeší pouze základní úkony při výskytu VNN ve FN Ostrava. 

FN Ostrava se řídí Usnesením vlády ČR. Nelze to posoudit jako stručný návod pro 
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zaměstnance. Příjem pacienta do nemocnice s vysoce nakažlivou nákazou je v řešení nejen 

nemocnice, ale i IZS a spoustu dalších oborů. Je to ,,multioborová péče“. 

Pro zaměstnance centrálního příjmu, by bylo vhodné sepsání stručného postupu, např. karty 

pro případ této mimořádné události. Mohlo by to být po vzoru Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje (dále jen ,,HZS MSK“), který má zpracované takzvané ,,havarijní 

karty“ na mimořádné události různého druhu. 

3.4 Požadavky na osobní ochranné prostředky 

Požadavky na osobní ochranné pomůcky biologické ochrany se liší podle míry rizika nákazy a 

podle činnosti, která je v nich vykonávána. Nejúčinnější ochrana proti biologickým agens je 

stanoven nejvyšší stupeň ochrany. 

Přehled požadavků na osobní ochranné prostředky biologické ochrany podle míra rizika 

Stupeň ochrany A 

 neznámá nebo vysoce virulentní nákaza 

 druh činnosti osob v rizikovém prostředí: 

 přímý kontakt s nemocným 

 urgentní pomoc, asistence při nasazování OOP a při dezinfekci 

 skladba OOP 

 autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch 

s obličejovou maskou nebo filtrační prostředek s pomocnou ventilací připojený 

k masce, filtry třídy P3 

 ochrana očí je součást prostředku ochrany dýchání 

 rukavice vnitřní a vnější – chemické (dlouhé) 

 ochrana těla plynotěsný protichemickým ochranným oděvem třídy 1a 

 ochrana chodidel bezpečnostními holínky 

 desinfekční prostředek 

Stupeň ochrany B 

 neznámá nebo vysoce virulentní nákaza 

 druh činnosti osob v rizikovém prostředí: 

 přímý kontakt s nemocným 

 neodkladná pomoc, asistence při nasazování OOP 
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 odběr biologického materiálu 

 třídění, transport, dekontaminace 

 skladba OOP 

 obličejová masky s filtroventilační jednotkou s výkonem min. 100 l/min, filtry 

třídy P3 

 ochrana očí je součástí prostředku ochrany dýchání 

 rukavice vnitřní a vnější – chemické (dlouhé) 

 ochrana těla protichemickým ochranným oděvem proti kapalným chemikáliím 

třídy 3 nebo 4 

 ochrana chodidel holínky 

 desinfekční prostředek 

Stupeň ochrany C 

 známá infekce a současně riziko inhalačního přenosu agens 

 druh činnosti osob v rizikovém prostředí: 

 přímý kontakt s nemocným 

 vyšetřování, dekontaminace, transport 

 skladba OOP 

 obličejová maska s filtroventilační jednotkou nebo filtrem, kukla 

s filtroventilační jednotkou nebo filtrem, filtry třídy P3 

 ochrana očí je součástí prostředku ochrany dýchání 

 ochrana rukou je zabezpečena 2x nitrilové rukavice (chirurgické) a návleky na 

paže 

 tělo chrání protichemický ochranný oděv proti kapalným chemikáliím třídy 3 

nebo 4 nebo ochranný oděv proti infekčním agens 

 chodidla jsou chráněna holínky nebo ochrannými přezůvky či galoše 

 desinfekční prostředek 

Stupeň ochrany D 

 známá infekce a současně riziko inhalačního přenosu agens 

 druh činnosti osob v rizikovém prostředí: 

 přímý kontakt s nemocným 
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 kontakt s nemocným, který má nasazenou polomasku při minimálním riziku 

vzdušného přenosu původce 

 vyšetřování, asistence, administrativa 

 skladba OOP 

 filtrační polomaska N99/N100 (min. třída FFP3) 

 ochrana očí uzavřenými ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem 

 pro ochranu rukou 2x nitrilové (chirurgické) rukavice a návleky na paže 

 ochrana těla standardním pracovním oděvem a zástěrou, jednorázová 

chirurgická čepice 

 pro ochranu chodidel ochranné přezůvky, galoše, návleky na boty 

 desinfekční prostředek       [5] 

 

4 DEKONTAMINACE 

HZS MSK pro dekontaminaci používá desinfekční prostředek s dekontaminačním účinkem, 

Hvězda AB + CC. Nanáší se v tekuté nebo pěnové formě. Je to mikrobicidní přípravek 

(usmrcuje mikroby), je dobře biologicky rozložitelný. Spektrum účinnosti je široké. Podle 

naředěné koncentrace a smíchání složek má účinnosti baktericidní (usmrcuje bakterie), 

fungicidní (ničí parazitní houby a plísně), virucidní (usmrcuje viry), sporicidní (ničí bakterie 

včetně jejich spór).           [8] 

 

Složka AB obsahuje: 

 100g složky AB obsahuje 10g alkyldimethylbenzylamonim chloridu 

 okolo 5% hydroxidu sodného 

 okolo 5% neionogenního tenzidu 

Složka CC obsahuje: 

 100g složky CC obsahuje 20g peroxidu vodíku 
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Složení roztoku Spektrum účinnosti 

0,25% Hvězda AB baktericidní 

1% směs Hvězda AB a Hvězda CC 

(4:1) baktericidní, fungicidní, virucidní 

10% směs Hvězda AB a Hvězda 

CC (4:1) baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní 

Neředěná směs Hvězda AB a 

Hvězda CC (4:1) 

baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní včetně 

havarijních situací 

 

5 POSTUP PŘI PŘÍJMU PACIENTA S VYSOCE NAKAŽLIVOU 

NEMOCÍ 

Pacient se může dostavit do nemocnice sám, je dovezen rodinou nebo přivezen ZZS 

MSK. Postup při příjmu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí, se řídí již předem zmíněnou 

Směrnicí a platnými interními přepisy. 

Příjem pacienta prostřednictvím ZZS MSK 

Pacient je dovezen ZZS MSK na urgentní příjem. Dle anamnézy pacienta a klinických 

příznaku je vysloveno podezření na VNN.  

Postup při příjmu s časovým vymezením: 

 pacient zůstává na boxu, kde je přijat 

 vyčlenění personálu pro ošetřování (ti, co byli přítomni u pacienta) 

 

 do 30 minut po stanovení podezření na VNN lékařem 

 vybavení personálu osobními ochrannými oděvy a pomůckami 

 uzavření urgentního příjmu a zamezení vstupu dalším osobám 

 kontaktován primář Kliniky infekčního lékařství a primář centrálního příjmu 

 přesnější klinické vyšetření pacienta, zjištění přesných anamnestických údajů, 

kontakt s ostatními lidmi (dle přílohy č. 1 a 2 směrnice) 

 prostřednictví operačního a informačního střediska (dále jen ,,OPIS“) 

kontaktová epidemiolog Krajské hygienické stanice (orgán ochrany veřejného 

zdraví) 
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 uzavření okolních prostor (doporučeno 80 m) 

 pacientovi se biologický materiál neodebírá (laboratoře FN Ostrava nejsou 

vybaveny) 

 všechny invazivní výkony se minimalizují 

 

 do 60 minut po stanovení podezření na VNN lékařem 

 přítomný epidemiolog rozhodne o umístění pacienta 

 pokud epidemiolog rozhodne o nutnosti převozu pacienta na specializované 

pracoviště, je kontaktována Nemocnice na Bulovce (Klinika infekčních, 

parazitárních a tropických nemocí) 

 na Klinice infekčního lékařství se pacienti s podezřením na VNN 

nehospitalizují, pouze ve výjimečných případech  

 stále probíhá úzká spolupráce mezi epidemiologem, přednostou Kliniky infekčního 

lékařství a souvisejícím oddělením 

 informuje se ředitelství nemocnice o přítomnosti pacienta s podezření na VNN 

 v rámci FN Ostrava zasedá pandemický štáb, který shromažďuje potřebné 

informace o výskytu VNN ve FN Ostrava 

 prostřednictvím OPIS je kontaktována ZZS MSK pro zajištění sekundárního 

transportu pacienta s podezřením na VNN 

 prostřednictvím OPIS je kontaktován HZS MSK pro zajištění dekontaminace 

(biovak, personál, prostory) 

 prostřednictvím OPIS je kontaktována Policie České republiky a Městská 

policie pro zajištění veřejného pořádku, zamezení vstupu osobám do 

uzavřeného prostoru, zajištění dopravní situace 

 

 do 120 minut od vyslovení podezření na VNN 

 informovat infekční oddělení (Ostrava, Opava, Havířov) o vzniklé situaci, pro 

případ potřeby hospitalizace osob (nutnost karantény), potřebu karantény 

určuje přítomný epidemiolog 

 předání podrobnějších informací specializovanému pracovišti, které bude 

pacienta přijímat 

 informovanost Státního zdravotního ústavu  
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 krajská hygienická stanice kontaktuje krajský úřad o vzniku mimořádné 

události 

 sepsány kontakty osob, se kterými pacient přišel do styku 

 

 do 24 hodin od vyslovení podezření na VNN 

 orgán ochrany veřejného zdraví informuje Ministerstvo zdravotnictví o 

zjištěném šetření 

 proveden transport do specializovaného zařízení prostřednictvím ZZS MSK 

 stanoven postup a druh dekontaminace předmětů, prostor 

 protiepidemická opatření, rozhodnutí o nutnosti karantény, druh karanténního 

opatření 

 informuje se krajský úřad o situaci, provedených opatřeních a riziku možnosti 

vzniku krizové situace 

 po ukončení všech opatření provedení dekontaminace, kteří přišli do styku 

s pacientem s VNN 

 

5.1 Úkoly ZZS MSK 

 po přijetí výzvy je OPIS informovaná posádka o druhu výjezdu  

  posádka je vybavena osobními ochrannými pomůckami a transportním ochranným 

prostředkem – biovakem 

 při dojezdu na místo zásahu je lékař ZZS MSK epidemiologem a personálem 

nemocnice informován o situaci a zdravotním stavu pacienta a směřování pacienta 

 pacient je uložen do biovaku 

 posádka ZZS MSK a biovak je před opětovným umístěním do sanitky 

dekontaminována hasiči HZS MSK 
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Obrázek 3: Transportní ochranný prostředek - biovak 

 

 

 

 

5.2 Úkoly HZS MSK 

 po přijetí výzvy je OPIS informována výjezdová skupina o druhu výjezdu 

 HZS MSK si připraví potřebné prostředky pro řešení této události 

 na místo zásahu vyjíždí I. a II. výjezd z hasičské stanice Ostrava-Zábřeh, vyjíždí 

Jednotka opěrného bodu pro havárie s nebezpečnou látkou (obsahuje dekontaminační 

soupravu a osobní ochranné obleky)       [9] 

 po příjezdu určí místo pro dekontaminaci ve spolupráci s vedením centrálního příjmu 

 hasiči jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami (třída 1a) 

 připravení dekontaminačního prostoru 

 při vycházení posádky z urgentního příjmu, provedou dekontaminaci posádky ZZS 

MSK a biovaku 

 provedení dekontaminace personálu a osob, které byly v ohnisku nákazy 

 po dohodě s epidemiologem, primářem centrálního příjmu a s velitelem zásahu, 

provedení dekontaminace prostor a předmětů  
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Všechny osobní ochranné pomůcky, které byly kontaminovány, jsou před dekontaminací osob 

sejmuty a uloženy do speciálního kontejneru. Tyto pomůcky jsou zlikvidovány dle postupů 

pro likvidaci nebezpečného odpadu. 

5.3 Postup pacienta s vysoce nakažlivou nákazou v ordinaci praktického lékaře 

V této části je popisována situace, kdy se pacient ocitne v ordinaci praktického lékaře. 

Postup opatření je stejný, jako v předchozí situaci. Je zde několik odlišností v postupu. 

Časový harmonogram ochranných opatření je stejný. Také v tomto případě se postupuje dle 

,,Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním 

zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb“.  

5.3.1 Stručný popis ochranných opatření 

 pacient zůstává v ordinaci 

 personál přítomný v ordinaci se vybaví osobními ochrannými prostředky 

 lékař prostřednictvím OPIS informuje ZZS MSK o podezření na VNN 

 OPIS kontaktuje epidemiologa 

 uzavření ordinace a prostoru čekárny 

 osoby, které byly v čekárně spolu s kontaminovaným pacientem jsou informováni o 

nutnosti vyčkat na místě 

 posádka ZZS MSK přijíždí přímo do ordinace s biovakem 

 HZS MSK rozmístí dekontaminační prostor před budovu 

 opět se dekontaminuje posádka, biovak, poté personál ordinace a osoby, které byly 

přítomny s kontaminovaným pacient v čekárně  

 přítomný epidemiolog opět rozhodne nutnosti nařízení karanténních pro přítomné 

osoby 

 

5.4 Shrnutí poznatků 

Příjem pacienta nebyl ve FN Ostrava zatím cvičen, nebyla ani cvičena spolupráce 

personálu centrálního příjmu s ostatními zakomponovanými složkami. Personál nezná přesné 

postupy. Vše je jen na papíře, ale není to prakticky zažito. Centrální příjem má nyní lepší 

vybavení osobních ochranných pomůcek, avšak personál nemocnice si neumí řádně obléknout 
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ochranný oblek a sejmout kontaminovaný ochranný oděv, tak, aby nedošlo ke kontaminaci. 

Chybí nácvik manipulace s biovakem.  

HZS MSK nemá nacvičenou koordinaci zásahu tohoto druhu a taktéž chybí přesná 

manipulace s biovakem. 

ZZS MSK také neprováděla cvičení na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Biovak sice vlastní, 

ale posádka nemá naučenou manipulaci s tímto ochranným prostředkem. Nedostatečné 

osvojení postupů při použití osobních ochranných prostředků je také velkým nedostatkem. 

Ordinace praktických lékařů nejsou dostatečně vybaveni osobními ochrannými prostředky. 

Mnoho lékařů a nelékařského zdravotnického personál  praktických ordinací nemá 

dostatečnou znalost postupu, při výskytu vysoce nakažlivé nemoci. 

Postup u pacienta, kdy je podezření na vysoce nakažlivou nemoc vysloveno lékařem 

ZZS MSK u pacienta doma není nikde uveden. Směrnice, Národní akční plán ani chystaný 

Operační plán se touto cestou zjištění nezabývají. Je nutno myslet i na tuto variantu. 

Naskytuje se mnoho otázek. 

Jak dále s pacientem manipulovat? Zůstává doma a je povolána druhá posádka s biovakem? 

Je mu oblíknuta ústenka, empír a takto opatřen je vezen sanitkou ZZS do nemocnice? Je 

vezen na příjem nebo na infekční kliniku? Kdy je volán epidemiolog? 

Bohužel, zatím tato mimořádná situace není nijak řešena. Je nutno zamyslet se nad řešením 

této situace. Je to úkol pro řadu odborníků a specialistů, kterých se zmíněná problematika 

týká. 

 

5.5 Doporučení opatření 

Jako nejlepší doporučení je, uskutečnit cvičení na tento druh mimořádné události. 

Personál centrálního příjmu by měl být v pravidelných intervalech proškolen na použití 

osobních ochranných prostředků. Tímto si personál osvojí si základy ochrany a následující 

postupy při výskytu vysoce nakažlivé nemoci.  

Příslušníci HZS MSK by měli znát rizika u výskytu této nemoci a znát postup při 

dekontaminaci jak biovaku, tak následných prostor. 
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ZZS MSK by měla ve svých školeních procvičovat i možnost této problematiky, osvojit si 

základy nasazování osobních ochranných prostředků a práci s biovakem. Rovněž osvojit si 

spolupráci s personálem nemocnice a příslušníky HZS MSK. 

Biovak v Moravskoslezském kraji je pouze jeden. Vlastní jej ZZS MSK. Pro případy, kdy by 

byl potřeba ještě další, je nepsaná spolupráce s ostatními kraji pro případ výpomoci v této 

oblasti. 

Lepší vybavení osobními ochrannými prostředky pro personál ordinací či ambulancí 

praktických lékařů. Častější zařazení problematiky vysoce nakažlivé nemoci na seminářích či 

konferencích pro praktické lékaře je také na místě. Je nutné seznámit s touto problematikou i 

nelékařský zdravotnický personál. 

Je samozřejmé, že cvičení většího druhu jsou finančně nákladná. Krokem k lepšímu bude, 

když se na různých přednáškách či konferencích určené zdravotníků, bude o této problematice 

zmiňovat a informovat o postupech při této mimořádné události. 

 

6 CHEMICKÁ KONTAMINACE 

Příjem chemicky kontaminovaného pacienta má jisté odlišnosti, než příjem pacienta 

s VNN. Nejvýraznější odlišnost je ta, že o přítomnosti VNN se dovíme, až z anamnézy 

pacienta.  

O mimořádné události s únikem chemické látky a příjmem pacientů z postižené oblasti je na 

centrální příjem avizováno s předstihem prostřednictvím operačním a informačním střediskem 

HZS MSK nebo zdravotním operačním střediskem. To představuje výhodu pro personál 

nemocnice, nachystat se na příjem takto kontaminovaných osob. 

Pro tyto mimořádné stavy se aktivuje traumatologický plán centrálního příjmu, převážně 

urgentního příjmu, který je jeho součástí. Personál urgentního příjmu, má tedy časovou 

rezervu a mohou se připravit, jak na větší počet přijmu raněných, tak nemožnost přijetí 

kontaminovaného pacienta. 

Pro příjem takto kontaminovaného pacienta má urgentní příjem stejné osobní ochranné 

pomůcky, jako pro vysoce nakažlivé nemoci. Jednorázový ochranný oblek (biologická 
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souprava EOBO-10, zařazena do třídy IIIB), holínky, ochranné brýle, respirátor SPIRO 

s filtrem kategorie P3.  

V roce 2011 bylo provedeno cvičení s názvem Trauma 2011. Bylo zaměřeno na příjem 

chemicky kontaminovaných pacientů. Toto cvičení bylo první svého druhu ve FN Ostrava. Při 

tomto cvičení bylo zjištěno velmi mnoho nedostatků. Nedostatečné vybavení personálu 

osobními ochrannými prostředky, nedostatečná komunikace mezi zasahujícími složkami, 

rozmístění stanovišť u nemocnice. 

Chemických látek je velmi mnoho. O tom, které z nich jsou potenciálně nebezpečné, 

pojednává zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon). 

6.1 Nebezpečné látky 

Nebezpečné vlastnosti látek: 

výbušnost, oxidační schopnosti, extrémní hořlavost, hořlavost, vysoká toxicita, toxicita, 

zdraví škodlivé, žíravé účinky, dráždivé účinky, senzibilující účinky, karcinogenní účinky, 

mutagenní účinky, účinky toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 

Charakteristický zápach určitých chemických látek je charakteristický pro mnohé chemické 

látky. 

Dráždivý účinek (lepkavý) je nejčastější účinek chemických látek. Poškozují tkáň a rozrušují 

buněčnou membránu. To způsobuje popáleniny. Dalším nejčastějším účinkem je poškození 

dýchacích cest. Toxický účinek chemických látek je záludnější než dráždivý.  [2] 

Cesta vniku do organismu: 

 vdechováním 

 pokožkou 

 potravou 

Příznaky akutní toxicity se liší druhem chemické látky.  

Ošetřování pacienta postiženého chemickou látkou je opět spoluprácí několika složek. Jedná 

se především o personál nemocnice, hasičský záchranný sbor, zdravotnickou záchranou 

službu a bezpečnostní sbory. 
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Protichemické oděvy jsou věcné prostředky, které slouží k ochraně těla, zejména při zásazích, 

kde je výskyt nebezpečných látek. Podle ochranné funkce a ČSN EN 943-1 se dělí na typy: 

typ 1 - plynotěsný protichemický ochranný oděv, dělí se na tři podskupiny 

 typ 1a je plynotěsný protichemický oděv (dále jen ,,PPOO“), který má přívod 

dýchatelného vzduchu bez závislosti na okolním ovzduší 

 typ 1b je PPOO, který má přívod dýchatelného vzduchu s tlakovým vzduchem 

s otevřeným okruhem 

 typ 1c je PPOO, kde např. přívodem vzduchu potrubím nebo hadicí je vytvářen přetlak 

dýchatelným vzduchem 

typ 2 – neplynotěsný protichemický oděv, kde dýchatelný vzduch vytváří přetlak uvnitř 

oděvu 

typ 3 – kapalinotěsný oděv, ochranný oděv nepropustný proti kapalinám 

typ 4 – oděv těsný proti postřiku, ochranný oděv nepropustné proti postřiku ve formě spreje 

typ 5 – prachotěsný oděv, ochranný oděv, který je zajišťuje ochranu proti aerosolům suchých 

jemných prachů 

typ 6 – oděv omezeně těsný proti postřiku, ochranný oděv, který je odolný proti chemikáliím 

pro omezené použití např. lehký postřik, kapalné aerosoly, nízký tlak.   [7] 

Při chemické havárii jsou na místo zásahu vyslány složky integrovaného záchranného 

systému. Postižení z místa havárie, jsou dekontaminováni na místě HZS MSK, než si jej 

převezme posádka ZZS MSK. ZZS MSK si přebírá již dekontaminovaného pacienta a toho 

odváží na urgentní příjem.         

Musí se počítat i s případy, kdy postižený, např. v šoku, odejde z místa havárie a po objevení 

prvních příznaků (kašel, pálení očí, zarudnutí a bolestivost pokožky atd.), se dostaví do 

nemocnice. 
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6.2 Činnost složek při chemické kontaminaci 

Při této mimořádné situaci a ochranných opatření jde opět o spolupráci složek IZS a 

zdravotnického zařízení. 

V případě, že pacienta z místa havárie je dopraven do zdravotnického zařízení ZZS MSK, se 

personál chrání obvyklým způsobem, rouška, čepice, empír, jednorázové rukavice. 

Příjem pacienta v této části, bude zaměřen na pacienta, který byl na místě havárie, 

neprošel dekontaminací a po zhoršení zdravotního stavu, vyhledal lékařskou pomoc. 

Chemická havárie je prostřednictvím OPIS nahlášena na dispečink urgentního příjmu a to 

především z důvodu většího počtu raněných. Urgentní příjem aktivuje traumatologický plán a 

podle něj postupuje. 

Primář centrálního příjmu, prostřednictvím OPIS, žádá o vyslání posádky HZS MSK pro 

případ nutnosti dekontaminace nedekontaminovaných pacientů. Nutná je spolupráce 

s bezpečnostními sbory z důvodu řízení dopravní situace u nemocnice, zajištění 

bezpečnostního pásma určeného pro dekontaminaci a evidenci postižených pře 

dekontaminací. Tuto službu zajišťuje Policie České republiky nebo městská policie. 

Při chemické havárii OPIS postupuje podle havarijních karet. Na místo události jsou 

vyslány jednotky, které mají dané území ve svém hasebním obvodu. Na místo události 

zasahuje Jednotka opěrného bodu pro havárie s nebezpečnou látkou z  hasičské stanice 

Ostrava-Zábřeh.  

FN Ostrava spadá do hasebního obvodu hasičské stanice Ostrava-Poruba. Všechny první vozy 

jsou vybaveny čtyřmi protichemickými obleky. Prostředky pro potřeby dekontaminace 

(sprcha, záchytná vana, dekontaminační prostředek), jsou uloženy v chemickém kontejneru. 

Tento chemický kontejner se nachází na hasičské stanici v Ostravě- Zábřehu.  

Dekontaminační pracoviště se dělí na místa pro odkládání kontaminovaných věcných  

prostředků, nanášení dekontaminačního prostředku a jeho oplachování, měření účinnosti 

dekontaminace, odkládání osobních ochranných prostředků a místo pro opětovné vystrojení                                                                                            

Velitel zásahu vyčleňuje potřebný počet hasičů pro zajištění činnosti v dekontaminačním 

prostoru. Dekontaminace se provádí přípravkem Hvězda a smetáčkem.    [1]
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Obrázek 4: Dekontaminace pacienta 

 

 

7 PŘÍJEM CHEMICKY KONTAMINOVANÉHO PACIENTA 

 určí se lékař a jeden zdravotnický pracovník, kteří se budou pohybovat 

v kontaminovaném prostoru, ti mají na starost třídění raněných 

 obléknutí osobních ochranných prostředků 

 personál v dekontaminované zóně si oblékne standardní ochranné pomůcky (čepice, 

ústenka, empír, rukavice) 

 vyčká se na příjezd HZS MSK 

 přítomna Policie České republiky a městské policie reguluje vstup před urgentním 

příjmem, řídí dopravní situaci u nemocnice, eviduje postižené 

 po příjezdu HZS MSK se určí místo pro dekontaminaci (dekontaminační pracoviště), 

je doporučováno 100 m od urgentního příjmu (např. příjezdová cesta k urgentnímu 

příjmu) 

 HZS MSK přichystá věci na dekontaminace 

 při příjezdu či příchodu pacienta se pacient nasměruje do kontaminované zóny 

 lékař zjistí zdravotní stav a aktuální potíže postiženého 
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 oděv postiženého je svlečen a uložen do předem označeného pytle, který je 

zabezpečen 

 postižený je předán příslušníkům HZS MSK pro provedení dekontaminace 

 postižený je zaveden do dekontaminační sprchy, kde je provedena dekontaminace 

 po dekontaminaci na něj čeká personál urgentního příjmu s prostěradlem nebo 

osuškou pro osušení 

 pacient je zabalen do prostěradla a uložen na lehátko 

 na lehátku je dopraven na urgentní příjem, kde je dále ošetřen 

Při spolupráce více složek, je důležitá komunikace a návaznost postupů. 

Pacienti, kteří jsou již dekontaminovaní a přivážení ZZS MSK jsou do nemocnice přijímání 

jinou cestou než pacienti kontaminovaní. 

7.1 Shrnutí poznatků 

Jak již bylo zmíněno, mimořádná událost tohoto druhu, byla cvičena v roce 2011. Byly 

zjištěné nedostatky, převážně v nedostatečném vybavení osobních ochranných pomůcek 

určené personálu zdravotnického zařízení. Tento nedostatek byl již částečně vyřešen 

pořízením kvalitnějších ochranných obleků.  

Není přesně označeno, kdo se může pohybovat v kontaminované zóně. 

FN Ostrava nemá sepsán žádný interní pokyn pro řešení této mimořádné situace. 

 

7.2 Doporučení opatření 

Je nutno dovybavit centrální příjem příslušnými osobními ochrannými obleky, nejlépe 

třídy 1a. Sepsání interního pokynu pro případ příjmu chemicky kontaminované osoby je 

nezbytný. Pravidelné školení personálu oddělení a praktická školení na zdokonalení 

manipulace s osobními ochrannými prostředky. 

Seznámit se s prací hasičského záchranného sboru při této mimořádné události a naopak, pro 

zlepšení komunikace a orientace v daných zónách. 

Provádět cvičení na dané téma je nesdílnou součástí doporučení. 



25 

 

8 ZÁVĚR 

Mimořádná událost zmiňované charakteristiky je vždy zatěžující pro zasahující složky. 

Je to neobvyklá situace, která nenastává často. Problematika vysoce nakažlivých nemocí je 

stále neupřesněná a dlouho neřešená. V posledních letech se situace zlepšila a zlepšují se 

ochranná opatření a ucelují se postupy při této nákaze.  

Fakultní nemocnice Ostrava je reálně připravena na různé druhy mimořádných událostí. Již 

v minulosti si několikrát personál okusil řešit nečekané události velkého rozsahu. Avšak 

připravenost na vysoce nakažlivé nemoci není zcela perfektní. Lepší vybavení ochrannými 

pomůckami, je pozitivní krok k nápravě. Nutnost zlepšení personálu ze strany informovanosti 

o průběhu příjmu takto nemocného pacienta a nácviku pracovat s ochrannými pomůckami, 

vidím jako nevyhnutelné. Totéž o nezbytnosti uskutečnění cvičení na toto téma. Informace a 

vypsané postupy v interních pokynech nemocnice související s touto problematikou jsou 

velmi strohé a neúplné. Vůbec neřeší spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a 

hasičským záchranným sborem. 

Jsou to již tři roky, kdy bylo uskutečněno cvičení s názvem ,,Trauma 2011“, zaměřené na 

příjem chemicky kontaminovaného pacienta. Vedení fakultní nemocnice zatím nesepsalo 

žádný interní pokyn pro tuto problematiku. Ze strany vedení Oddělení centrálního příjmu, je 

náklonnost, aby této dokument byl sepsán a mohli s ním být seznámen veškerý personál 

oddělení. Vybavenost oddělení osobními ochrannými pomůckami vyšší třídy bezpečnosti se 

dle referenta krizového managementu plánuje na příští rok.  

Vedení centrálního příjmu se také přiklání, pro tvorbu tzv. ,,havarijních karet“ pro potřebu 

oddělení, kde budou stručně popsány postupy jednotlivé mimořádné události. 

Cvičení dělá mistra. Prováděním pravidelných cvičení na mimořádné události zlepší 

spolupráci všech složek, kterých se tato problematiky týká. To přispěje k promyšlenějšímu, 

efektivnějšímu postupu a tím bude zajištěn i větší komfort pro pacienta. 
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