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Hygienická stanice hl. města Prahy



17. Století 1655,1665,1679-1680, resp.1681 Mor se v roce 1679 rozšířil z Vídně, v 
roce 1680  v Praze, kde  zemřelo 12 000 lidí, téměř třetina obyvatel. Silně byly postiženy 
i střední Čechy, nejvíce u hlavních silnic, kde byla místy úmrtnost i přes 50%, horským 
oblastem se mor vyhnul. Epidemie měla asi 100 tisíc obětí, předposlední velká epidemie, 
vedla k reorganizaci péče o hygienu a čistotu ulic

http://cs.wikipedia.org/wiki/1679
http://cs.wikipedia.org/wiki/1680
http://cs.wikipedia.org/wiki/1681
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88


Zahájení přesunu

aktivace  IZS a OOVZ stanovištěm ZZS

velitel zásahu ve spolupráci s místně příslušným 
OOVZ na místě určí způsob transportu 

ZZS předem transport konzultuje s pracovištěm KIN 
NNB na telefonním čísle 731 609 312

před zahájením transportu informuje o transportu 
prostřednictvím místně příslušného operačního 
střediska HZS  informuje KOPIS HZS Praha

informuje dezinfekční stanici Amfion 272 917 557    













Příjezd

KIN NNB 

adresa Praha 8, Budínova 68 

GPS souřadnice:N 50°6.92283′, E 14°27.84497′

průjezd areálem dle pokynů ostrahy k příjmové 
části KIN NNB – 4. patro západ 

v okamžiku příjezdu bude posádka očekávána 
pracovníkem jednotky BSL a dále navigována





Předání pacienta

pacient v TIPO  je posádkou oblečenou v 
OOPP  přivezen na nosítkách do jednotky 
BSL 3 

v jednotce BSL 3 je již  očekáván 
personálem jednotky oblečeným v OOPP

posádka ZZS pomůže pacienta 
v uzavřeném TIPO umístit  dovnitř do  boxu





Dekontaminace posádky

Posádka v OOPP prochází 
dekontaminací v dekontaminační část 
boxu BSL 3 stejným způsobem jako 
personál KIN NNB.



Tlakové poměry BSL 

20.9.2016 bylo Státním zdravotním ústavem provedeno měření 
tlakových poměrů jednotky BSL 3 umístěné na klinice infekčních a 
parazitárních nemocí nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2 
Praha 8.

Jednotka BSL 3 se skládá ze tří částí – vstupní dekontaminační 
část, přechodová část a izolační komora s lůžkem.

Měřením bylo zjištěno, že průměrný zjištěný podtlak v izolační 
komoře byl v době měření 17 Pa.

Klasifikace prostorů dle hygienických požadavků CEN/TR 162445 
má požadavek na vytvoření podtlaku v prostorách se specifickými 
virovými chorobami 6 Pa.





Dekontaminace vozidla

Dezinfekční stanice Amfion, Bulovka 99/4, 
Praha 8,

 tel. 272 917 557 

GPS souřadnice: N 50°11.38794, E 
14°46.15792, 

na místě (přímo pod zadní vrátnicí NNB viz 
obrázek) zajistí dezinfekci vozidla  (za úhradu 
objednavatelem), umožní případné sprchování i  
převlečení posádky



Ebola



MERS CoV

Middle East respiratory syndrome – coronavirus

duben 2012 - srpen 2016, hlášeno 1 815 případů 
MERS, včetně 698 úmrtí  (8%),

od 14 července 2016 do 11 srpna 2016, Saudi 
Arabia hlásí 7 onemocnění a 5 úmrtí

1 žena, 6 mužů, 1 zdravotník, 3x kontakt s velbloudy



Přežití viru

MERS-CoV přežívá 48 hodin při 20 °C a 40% 
vlhkosti v prostředí, na plastech a kovech

je citlivý na teplo, detergenty, oxidační činidla, 
UV záření

životaschopnost klesá se zvyšováním teploty

v nepasteurizovaném velbloudím mléce 
přežívá 72 hodin, v pasterizovaném mléce 
zachycen nebyl



Průběh onemocnění

horečka a kašel, zimnice, bolest v krku, bolest 
svalů, kloubů, dyspnoe a rychlý přechod v 
pneumonii, často s potřebou ventilace a 
orgánové podpory

immunokompromitovaní pacienti mohou mít i 
průjem a příznaky GIT - bolest břicha, nauzea, 
zvracení

koinfekce s ostatními respiračními infekcemi

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/coronavirus-infections/mers-factsheet/Pages/default.aspx



Hlášené případy



Poliomyelitis

10. srpna 2016, WHO hlásí divoký poliovirus typ
1 (WPV1) z oblasti Borno z Nigérie u 2 dětí s 
paralytickou formou polia Nigérie byla polio-free 
již 2 roky

Pákistán and Afghánistán nové případy nehlásí



Chřipka A(H5N8)

Journal of Virology, 2015, Jun;89(12):6521-4, doi 10.1128/JVI.00728-15. 
Reproduced with permission from the American Society for Microbiology 
Group A: comprises Chinese, Russian, South Korean, Japanese, European 
and North American A(H5N8) 2.3.4.4 viruses representing intercontinental 
group A; Subgroup A1: composed of A(H5N8) viruses from Europe and 
Russia from late 2014 and three viruses detected in Japan in December 2014; 
Subgroup A2: composed of A(H5N8), as well as H5 clade 2.3.4.4 North 
American HPAIV reassortants (A(H5N2) and A(H5N1))detected in North 
America starting in late 2014 and a Japanese virus, 
A/crane/Kagoshima/KU1/2014(H5N8), detected in November 2014; 
Subgroup A3: composed of A(H5N8) viruses isolated in Japan in December 
2014 and Korea in January 2015 [28]. 

Source: Directorate 
General for Health and 
Food Safety – European 
Commission 



Děkuji za pozornost


