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Bill Gates vydal varování                                                                 
na mezinárodní bezpečnostní konferenci                        

v Mnichově 2017

Společnost zasáhne pandemie, která bude mít pro
lidstvo hrozivé následky. Rychlé pokroky v oblasti
genetického inženýrství podle něj otevírají dveře
malým skupinám teroristů, kteří dokáží biologické
viry použít jako zbraň.

Zatímco se vlády soustředí na problémy s jadernými
a chemickými zbraněmi, větším nebezpečím podle
Gatese může být třeba obyčejný virus chřipky, který
malá teroristická skupina upraví ve smrtící nový
kmen. Vlády by proto měly být připravené rychle
zastavit šíření nemocí. Zatímco na válku připraveni
jsme, na epidemie ne !

Model šíření epidemie podobné španělské chřipce
=> Virus by zabil 33 milionů lidí za méně než rok!!

„Z pohledu šíření nemocí jsme vytvořili to
nejnebezpečnější prostředí v dějinách lidstva",
poznamenal zakladatel Microsoftu.

Zdůraznil, že se o některých nemocech dozvídáme
až v okamžiku, kdy už zemře velké množství lidí.
Tak tomu bylo, například, s horečkou ebola.

• Gates se obává, že šíření virů Ebola a Zika
poukázaly na to, že systémy, které mají
reagovat na mimořádné situace, ještě nejsou
dostatečně silné.

• Bioteroristé můžou zabít víc lidí než jaderná
válka

• Zdroj: https://globe24.cz/svet/23177-bill-gates-
vydal-varovani-svet-muze-znicit-nebezpecna-
chripka
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 celosvětová situace a výskyt EBOLY  v Africe

 diplomová práce  při studiu oboru Ochrana obyvatelstva na JČU

 připravenost na možnou importaci nákazy do České republiky

 zajištění transportu více pacientů s podezřením na VNN

 možnost transportovat pacienty bez použití bio vaků a bio boxů

 maximální ochrany pro zasahující personál a možnost střídání

 použití nezbytného množství zdravotnického materiálu a přístrojů

 vozidlo s dobrými jízdními vlastnostmi na silnici i v terénu
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 ZZ FN Na Bulovce

 ZZ – CBO AČR Těchonín

 Praha

 Brno

 Ostrava

 Karlovy Vary

 Pardubice
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 Základem ochrany je rychlá izolace nemocného a zamezení    

kontaktu s okolím s cílem eliminovat riziko dalšího šíření … 

(izolace ve dvou specializovaných ZZ)

 Problematickým článkem je zajištěný transport infekčního  

nemocného  z místa nálezu (ohniska) do izolačního ZZ v  

režimu ochrany veřejného zdraví (personál, okolí)

 U jednotlivce = BV/BB = ztížená manipulace, psychická alterace 

v uzavřeném prostoru, riziko netěsnosti atd.

 Dekontaminace sanitního vozidla díky jeho konstrukci ??

 Transportní čas ??

 Skupinový výskyt VNN ( rodinné prostředí, ubytovací prostředí, 

turistické prostředí atd.)



 rozměry vozidla - šířka 2 600, výška 4 000, délka 12 000 mm

 samostatná velká kabina vozidla pro 2 řidiče

 pohon až 6x6 s uzávěrkami všech diferenciálů

 stojná výška v kabině nejméně 1 950 mm

 základní ovládací a kontrolní panel pro všechny technologie vozidla  

 vzduchové odpružení celého vozidla

 výkon motoru minimálně 500 Hp

 jednoduchá montáž pneumatik

 vzadu příprava pro montáž speciálního hydraulického čela
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 samostatná nástavba tvořící čistou přetlakovou zónu

 odpočinková zóna pro zasahující personál

 sklad zdravotnického materiálu a  přístrojového vybavení

 zajištění stravování pro zasahující personál i osoby v izolaci

 základní ovládací a kontrolní panel pro všechny technologie vozidla

 sociální zázemí pro zasahující personál

 samostatný vstup umožňující střídání personálu v čisté zóně
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 izolační kontejner  tvoří špinavou zónu s podtlakovou filtroventilací

 rozvod stlačeného vzduchu pro přetlakové ochranné obleky

 zajištění základních hygienických potřeb pro osoby v izolaci

 propojení pro předávání materiálu a technologií – předávací box

 propojení pro střídání personálu – dekontaminační místnost a šatna

 zadní vstup pro infekční osoby do izolačního boxu přes sklopné hydraulické čelo

 zadní vstup a výstup přes dekontaminační box

 lze celý vyjmout a provést dekontaminaci nebo nahradit novým



Rozměry celé nástavby vozidla 

 šířka 2 600 mm

 výška 2 800 mm

 délka 9 700 mm
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 čistá zóna s přetlakovou filtroventilací

 izolační kontejner s podtlakovou filtroventilací
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 při transportu slouží jako zadní uzávěr čisté – přetlakové zóny

 při otevření zadní víko tvoří strop dekontaminačního boxu

 ve spodní části zadního víka je srolován dekontaminační box

 vstup do izolačního boxu je uzavřen zaklopeným hydraulickým čelem

 čelo po vyklopení slouží pro snadné nakládání osob určených do 

izolace v bio boxech nebo bio vacích na nosítkách

 čelo slouží jako nástupní rampa pro chodící osoby a personál

 čelo slouží pro záchyt dekontaminované vody při dekontaminaci 
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 současně lze transportovat až 7 ležících pacientů bez bio  boxů

 střídání ošetřujícího personálu v průběhu transportu

 možnost použití ochranných přetlakových obleků – BSL 4

 použití pouze potřebného množství zdravotnického materiálu a přístrojů

 dekontaminace pacientů při předávání do ZZ v bio boxech

 opětovné použití po dekontaminaci – výměně izolačního kontejneru

 zajištění střídání řidičů při transportu a řízení bez ochranných obleků
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 pro zajištění transportu osob s podezřením na VNN 

 pro převoz  s požadavkem na zajištění ochrany veřejného zdraví

 hromadná sanitka pro převoz až sedmi ležících zraněných, může být využito 

při  KS nebo MU s velkým počtem raněných

 hromadná sanitka pro zajištění transportu více pacientů do jednoho ZZ

 jako zázemí a ošetřovna při zdravotnickém zajištění hromadných akcí

 jako zázemí pro zdravotnický personál a mobilní místo poskytování zdravotní 

péče při MU v místech těžko dostupných (např. při povodních)

 jako zázemí nebo záložní výjezdová základna
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