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1. Výskyt pacienta s VNN na možném předpokládaném místě (zdravotnické 
zařízení, letiště, apod.)

Situaci je nutno bezprostředně na daném místě řešit tak, aby se v maximální míře eliminovala možnost 
rozšíření nákazy.

Po vyslovení podezření pacient usazen v čekárně s ostatními osobami - Ne!
- šíří nákazu na ostatní osoby 
- kontaminuje celé prostředí

Po vyslovení podezření pacient zůstává v ordinaci - Ne!

- kontaminuje prostředí ordinace, kterou lze velmi obtížně desinfikovat
- šíří nákazu na zdravotnický a ošetřující personál…

Pacient je izolován v místnosti určené pro karanténu - Ne! 

- místnost nesplňuje základní požadavky na BSL 3
- žádný vizuální ani verbální kontakt není možný přímý kontakt s pacientem (podání medikamentů, tekutin,potravin

atd.)
- absence dekontaminačního systému zvyšuje riziko kontaminace a šíření nákazy, v případě, že je 

personál v OOP
- místnost bývá umístěna nevhodně, bez možného bezprostředního přístupu záchranné 

služby
- primárně neslouží pro účely izolace - není vždy v pohotovostním režimu

- nelze provádět následnou dekontaminaci osob, pacienta a místnosti



Pacient je bez prodlení uložen do podtlakového izolátoru - ANO!!!

• slouží k okamžité izolaci pacienta podezřelého na vysoce nebezpečnou nákazu v místech, kde dochází k 
prvnímu kontaktu s tímto pacientem, např. urgentní příjmy nemocnic, letiště, uprchlické tábory apod.

• do izolátoru je pacient umístěn po dobu nezbytnou k aktivaci procesů spojených s řešením MU s výskytem 
VNN

Požadavky kladené na zařízení pro okamžitou izolaci pacienta:
• izolace na principu podtlaku
• rozměry přizpůsobené požadavkům zdravotnického zařízení
• vnitřní rozměry přizpůsobené manipulaci s biovakem
• skladnost, mobilita a snadná manipulace
• jednoduchá aktivace cca do pěti minut
• snadno dekontaminovatelné vnitřní prostory
• možnost vizuální a verbální komunikace po celou dobu izolace pacienta
• možnost podání medikamentů, tekutin atd.



2. Transport pacienta ZZS

Transport běžnou sanitkou - Ne!

• zcela nepřípustné!!

• kontaminace osob, prostoru a vybavení sanitky

• problematická následná dekontaminace

Transport sanitkou fungující na principu podtlaku - Ne!

• i přes vytvořený podtlak kontaminuje sanitní vůz vč. přístrojového vybavení

• podmíněné použitím OOP u ošetřujícího a doprovodného personálu

• komplikovaná následná dekontaminace

• kontaminace prostoru při přenosu pacienta 
do specializovaného zdravotnického zařízení



• jediné možné optimální řešení 
• personál nemusí být po dobu transportu v OOP
• pacient je vyjmut z biovaku až v okamžiku uložení na lůžko v hospitalizační podtlakové jednotce (biobox)
• plně dekontaminovatelné vnitřní i vnější prostory biovaku

Nároky kladené na izolační transportní prostředek
• režim podtlaku
• stupeň ochrany BSL 4
• samonosnost 
• opakované použití (dekontaminovatelný)
• možnost podání medikace + podpora dýchání zvenčí
• nízká hmotnost (max. 14 kg)
• vizuální kontakt s pacientem
• optimalizace proudění přiváděného vzduchu
• konstrukční řešení umožňuje snadnou aktivaci a následné složení biovaku
• uvedení do pohotovostního stavu - cca do 15 min.
• umožňuje výměnu akumulátoru FVJ během transportu pacienta - prodloužení doby použití biovaku v aktivním stavu
• kompatibilita se všemi druhy nosítek 
• kompatibilita v použití všemi druhy zdravotnických dopravních prostředků (sanitka, helikoptéra..)

Transport pacienta v biovaku ve speciálním sanitním voze - ANO!!!



3. Izolační hospitalizační jednotka

Standardní pokoj na infekčním oddělení - Ne!

• zcela nepřípustné!!

• nechrání okolní prostředí a personál

• velké riziko rozšíření infekce do dalších oddělení nemocnice

• problematická následná dekontaminace jak z hlediska technického, tak z hlediska ekonomické 
náročnosti

Izolační pokoj v režimu podtlaku - Ne!

• nutné vynaložení vysokých nákladů na dekontaminaci personálu a vybavení pokojů

• vysoké náklady na údržbu komplexního filtroventilačního systému

• personál musí být při péči o pacienta nepřetržitě oblečen v OOP



Pacient uložen v izolační podtlakové jednotce - ANO!!!

• pacient je zcela oddělen od dalšího provozu infekčního oddělení

• personál musí být oblečen do speciálních OOP pouze při vstupu do izolační komory (nižší náročnost)

• izolační komora je vybavena hygienickým filtrem, který zabezpečí okamžitou a řádnou dekontaminaci 
osob/vybavení před výstupem 

• stupeň ochrany BSL 3

• nenáročný provoz a velmi nízké náklady na údržbu filtroventilačního systému

• lékařské přístroje jsou přes speciální porty napojeny zvenčí (nedochází ke kontaminaci a eliminují se vysoké 
náklady na dekontaminaci přístrojů)

• nepřetržitý monitoring pacienta

• možná komunikace s pacientem a provedení základních zdravotnických úkonů zvenčí

• snadná dekontaminace bioboxu

• individuální rozměry dle dispozičních možností zdravotnického zařízení



4.  OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



4.  OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Obr. č. 1 - Nejnižší ochrana jednotlivce - NE!

• použití respirační polomasky v kombinaci s ochranným oděvem nižší kategorie
• zcela nepřípustné v případě výskytu VNN
• nedostatečná ochrana dýchacích test 
• riziková nechráněná místa v oblasti obličeje při dekontaminaci (dekontaminační činidla na bázi chloru)
• nutnost přelepování spojů mezi ochranným oděvem a rukavicemi a holínkami

Obr. č. 2 - Ochranná souprava EPP - 10 „Profi Protection“ - ANO!

• ochranný oděv kategorie III, typu 3B, splňuje normy EN 14 605, EN 14 126 a EN 1073-2
• kombinace ochranného oděvu s integrovanými rukavicemi a nohavicemi a přetlakové kukly s FVJ

Obr. č. 3 - Ochranná souprava EOBO - 20/P - ANO!

• ochranný přetlakový oděv s integrovanou kuklou, rukavicemi a nohavicemi
• zařazen do kategorie III, typu 3B, splňuje normy EN 14 605, EN 14 126 a EN 1073-2

Obr. č. 4 - Ochranná souprava EBO – 10 - ANO!

• ochranný oblek poskytuje nejvyšší stupeň ochrany v kategorii ventilovaných obleků 1c-B
• ochranný přetlakový plynotěsný oděv s přívodem filtrovaného vzduchu pro dýchání a ventilaci
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