
VYSOCE NEBEZPEČNÉ NEMOCI –

NOVÁ HROZBA 

JSME PŘIPRAVENI?

Jana Kubalová, René Mezulianík, 
Oddělení krizové připravenosti ZZS JMK

Akutně 21. 11. 2015



Historie
• Morové epidemie na našem území dokumentovány od 

14. století, poslední velká epidemie roku 1714

• Ochrana směsí koření - hřebíček, rozmarýn, majoránka, 

meduňka



NOVODOVÉ HROZBY - EBOLA

• Krvácivá horečka

• Přenos kontaktem s krví, sekrety a tělními tekutinami 

nemocných, také aerosolem!

• Poprvé virus zjištěn v roce 1976 v Zairu (Demokratická 

republika Kongo, 318/†280 – úmrtnost až 90%)

• Celkový historický počet případů eboly 2400/1600† 

(Demokratická republika Kongo, Uganda, Súdán, 

Gabon), poslední epidemie 2012, vždy malé území, 

izolované oblasti

• 2014: březen Guinea, 60 míst, rychlé šíření, města, 

velký počet obětí



www.who.int NOVODOVÉ HROZBY - EBOLA



http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/



Poslední dokumentovaný případ MERS



POŽADAVKY NA ZZS -

legislativa 

• Usnesení vlády ČR o Národním akčním plánu ČR pro 

případ vzniku události podléhající MZP 2005 (2011)

• Usnesení vlády o Směrnici pro jednotný postup v 

souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení a 

na palubě letadla (2013 - 14, 15)

• Zákon o ZZS (374/2011) – poskytování ZZS a plnění 

úkolů v rámci IZS

• Zákon (258/2000) o ochraně veřejného zdraví + zákoník 

práce => podmínky ochrany zdraví při práci (vybavení)

• Zákon o IZS (239/2000) – koordinované provádění 

záchranných a likvidačních prací při MU (VNN)



ZZS – jasné úkoly

 OOVZ stanovuje ZZS úkol zajistit transport 

pacienta s podezřením na VNN a nikdo jiný to za 

nás neudělá

 „ V případě klinické naléhavosti si vyžádá transport pacienta do 

lůžkového zdravotnického zařízení cestou dispečinku Zdravotnické 

záchranné služby Jihomoravského kraje, tel: 155, nebo 112.  V 

žádosti uvede, že se jedná o pacienta s podezřením na VNN“ 

(SMĚRNICE PRO POSTUP PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, VÝSKYT 

MIMOŘÁDNĚ ZÁVAŽNÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ 

POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB KHS Brno 28.8.2014)



BIOHAZARD TÝM ZZS JMK

- Je skupina zaměstnanců se speciální přípravou a 

prostředky

- Účel: zajištění nepřetržité připravenosti ZZS JMK 

k vyslání náležitě vybavené a proškolené výjezdové 

skupiny typu RLP při MU „VNN“ 

- Cíl: bezpečný transport zajištěného pacienta s 

podezřením na VNN do určeného specializovaného 

zdravotnického zařízení 



Vybavení BHT

• Kombinéza Microchem 3000

• Holínky Dunlop Purofort

• Nitrilové rukavice chemicky 

odolné

• Těsnící kroužek

• Celoobličejová maska CA 6 

s vloženou polomaskou

• Dýchací jednotka CleanAir

Chemical 3F, filtr částicový              

P3, hadice, postroj    

• Termoprádlo

• Transportní izolační prostředek



I. Balíček „ Dýchací cesty a 

oxygenoterapie“ 

• PEEP ventil

• Catheyell (Lidocain 2%)

• B.A.C.T. (bužie 

jednorázová, skalpel 

jednorázový, TR č. 6,0)

• LMA č. 4 a 5 (event.  

jiné velikosti k výměně 

podle pacienta 

z vybavení IP) 

• Fixace – náplast 1cm 

šířka, 1 ks

• Stříkačka 20 ml
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• Odsávačka ruční 

jednorázový rezervoár

• Jednorázový 

samorozpínací vak 

s rezervoárem a 2 

obličejovými  maskami 

(velikost 3, 5)

• Filtr bakteriální

• PEEP ventil

II. Balíček „ umělá plicní ventilace“ 



III. Balíček „Vyšetření a SZM“

• Comboelektrody

• Manžeta tonometru k 
Lifepaku

• Pulzní oxymetr (prstový)

• Diagnostická svítilna 
jednorázová

• Sterilní krytí 2x

• Buničina

• Sáček na zvratky

• Podložka, absorpční plena

• Pitná voda 1l v láhvi 
s ventilkem

• Obal na dokumentaci 



Balíček „ intravaskulární 

vstup“

• Desinfekční polštářky 
alkoholové

• Stříkačka 10 ml 2x

• Aqua 4x

• Flexila 2x růžová, 2x 
zelená, 2x modrá

• Spojovací hadička 
prodloužená spirálová 
3m s bezejhlovým
vstupem

• Y spojka s clavem

• Trojcestný kohout 

• Fixace - náplast

• Kontejner na ostré 
předměty malý
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Transportní izolační 

prostředek EBV 30/40
• Podtlakový i přetlakový režim, problém se zatékáním při 

dekontaminaci, nepohodlný pro pacienta

• Firma zapracovala na připomínkách, inovovaný biovak byl 

vyzkoušen na taktickém cvičení 



Transportní izolační 

prostředek „Biobox AČR“

• Zápůjčka OBO Těchonín

• Problémy s upevněním na nosítka (improvizace)



Transportní izolační 

prostředek Isoark N36-6

• Výrobce Izrael, vysoký airflow, monitorace podtlaku, 

teploty, vlhkosti

• Úzký, krátký, zateče minimální množství tekutiny



Zásah BHT – systém dvou týmů

• Tým 1: dvoučlenný lékař + záchranář, TIP + 

zdravotnické vybavení na místo

• Úkol: zajistit pacienta, léčba komplikací, uložení do TIP 

• Tým 2: dvou až trojčlenná posádka (RZP či RLP) v 

„čisté zóně“ přebírá pacienta již v dekontaminovaném 

TIP, transport vyčleněnou sanitou – redukce výbavy, 

plné využití všech OOPP

• VŽDY SLPOLUPRÁCE S HZS

• VŽDY doprovod PČR při cestě na KIPTN Nemocnice Na 

Bulovce

• Stanoven VZS – koordinace zásahu 

• Pomocníci: checklisty



PODMÍNKY ZÁSAHU BHT

• VŽDY SLPOLUPRÁCE S HZS

• VŽDY doprovod PČR při cestě na KIPTN 

Nemocnice Na Bulovce

• AKTIVACE TÝMU AŽ PO KONZUTACI 

PACIENTA S KHS PŘES KZOS

• KOORDINACE ZÁSAHU - VZS 

• Pomocníci: checklisty



KZOS



TYPY UDÁLOSTÍ S VNN

• Sekundární transport VNN na specializované 

pracoviště

• VNN zjištěna jako velmi suspektní již při 

nabírání výzvy, pacient stabilní, lze počkat na 

BHT

• VNN zjištěna jako velmi suspektní již při 

tísňovém volání, pacient v těžkém stavu, 

nelze čekat na svolání BHT

• VNN zjištěna až po dojezdu standardní VS 

na místo 



SPECIÁLNÍ OOPP PRO VŠECHNY 

VS



VÝCVIK  BHT 

1. Seznámení OBO Těchonín

2. Sekundární transport z nemocnice

3. Prověření biovaku EBV 30/40, ladění postupů

4. Transport pacienta „z domu“ (snížení stupně 

ochrany HZS, zapojení KHS)

5. Transport pacienta z ordinace praktického 

lékaře (zapojení FN USA, noc)

6. Transport pacienta z mezinárodního letiště (štáb 

velitele zásahu)

7. Výcvik 8. 12. 2015



VÝCVIK U AČR

• 5. prosince 2013: první seznámení a výcvik v OBO 

Těchonín



Metodický výcvik – FN Brno



PODEZŘENÍ NA VNN NA 

MEZINÁRODNÍM LETIŠTI









Děkuji za pozornost


