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Co je (bio)hazard tým ZZS
 VÝJEZDOVÁ SKUPINA ZZS
PRO BEZPEČNÝ TRANSPORT PACIENTA S VNN
DO URČENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
 provádění výkonů PNP v ochranném oděvu
při MU s VNN (CBRN)

 (BIO)HAZARD TÝM – ANO/NE ..?
 není jednoznačný názor => více „modelů“…
14 ZZS krajů => 14 IZS krajů => 14 přístupů





právní prostředí pro B-HT

● ZDRAVOTNICKÉ
 ochrana veřejného zdraví -> mimořádná událost
MZP(2005) -> orgány ochrany veřejného zdraví
 zdravotnická záchranná služba
 poskytovatelé lůžkové péče
● KRIZOVÉ
 ochrana obyvatelstva -> mimořádná událost IZS
 složky IZS -> činnost při MU
 orgány krizového řízení -> řešení krizových situací
● PRACOVNÍ
 bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 pracovní doba a pohotovost
 povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

● předpisy zdravotnické
 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
 Zákon č. 258/2000 Sb.
 Orgány ochrany veřejného zdraví -> MZ, KHS (MO, MV)
- KHS provádějí hodnocení a řízení zdravotních rizik na
správním území,
- podílejí se na úkolech IZS
 vyhláška 274/2004 Sb. , … seznam nemocí, které by
mohly ohrozit veřejné zdraví
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., … podmínky ochrany
zdraví při práci - Příloha č. 7: Seznam biologických činitelů
a jejich zařazení do skupin
 zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 mez. úmluva 44/1938 Sb., Ujednání o přepravě mrtvol

● předpisy zdravotnické
 MEZINÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘEDPISY(2005)
 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČR PRO PŘÍPAD VZNIKU
UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP(2005) UV č. 785/2011
 implementace MZP(2005) je procesem, který přináší nové úkoly
napříč všemi rezorty odpovědnými za zajištění připravenosti na
hrozby biologického, radiačního a chemického charakteru
s potenciálem pro dopady na zdraví v mezinárodním měřítku.

● Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU …
s výskytem VNN na palubě letadla …

UV č. 14/2013

● Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU
s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení … UV č. 15/2013

=> opatření/úkoly subjektů … OOVZ + další org.veř.správy
+ PZZ-inf., NB-KIN, vyčleněné SaP ZZS, HZS, PČR, AČR, ..
-> v JMK Směrnice KHS …

● předpisy zdravotnické
 Zákon č. 374/2011 Sb., o ZZS:
● ZZS je službou, v jejímž rámci je … zejména
poskytována PNP osobám se závažným postižením zdraví
nebo v přímém ohrožení života
● dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů
hodných zvláštního zřetele -> podezření na VNN
● poskytnout PNP lze odmítnout -> při ohrožení života VS
● součástí ZZS jsou další činnosti
-> krizová připravenost
 příprava a plánování ZZS k připravenosti na řešení MU a KS
-> dle zákona 374/2011 Sb. §23 c), e) koordinuje MZ

 Vyhláška 296/2012 Sb., vybavení vozidel ZZS …

● předpisy krizového řízení
 ZÁKON č. 239/2000 Sb., o IZS
 MU, IZS, krizová situace, orgány KŘ
● IZS - ZZS základní složka
- OOVZ ostatní složka
§4(5) Působením složek v IZS není dotčeno jejich
postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
-> z.374/2011 Sb., …

● MU - obecná definice a podmínky
§19(1) … velitelem zásahu příslušník JPO/HZS
§19(2) … Pokud není velitel podle (1), velitel ze složky
provádějící v místě zásahu převažující činnost

… při respektování kompetencí OVZ !!!

 vyhláška 328/2001 Sb., => HP / Plán HEO

● předpisy pracovně právní
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
● pracovní pohotovost, pracovní doba
● BOZP
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci
● podmínky ochrany zdraví při práci
s biologickými činiteli
 Normy ČSN/ISO, stanovující kvalitativní parametry
ochranných pomůcek (oděvů)

 Povinnosti zaměstnavatele -> jen sepsání vlastní interní
směrnice organizace k BOZP při VNN nestačí
-> lege artis PNP v OOP …

souhrnem: BHT ANO, protože:
 výskyt VNN je MU dle MZP(2005)
 kompetence řešení OOVZ, HZS součinnost v IZS

 MU s VNN předpokládá účast/poskytování ZZS
 základní složka IZS – povinnost připravenosti

-> zajišťování pracovištěm krizové připravenosti

ALE:
 pracovně právní prostředí -> BOZP
 právo odmítnout poskytnout PNP při ohrožení života
-> NELZE ZACHRAŇOVAT ZA KAŽDOU CENU
 nejasná právní opora -> různost přístupů
 absence centrálního řízení

 úkol MZ k ZZS ze zákona o ZZS - §23 c), e)

=> VYTVÁŘENÍ B-HT JE OPTIMÁLNÍ POSTUP
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