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 Proč BHT? 

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) 



Proč BHT?   Úkoly uložené 

ZZS čl.6 Směrnice 
 Zajistí konzultaci pro hlásícího zdrav. pracovníka k problematice 

zajištění základní zdravotní péče o pacienta (zajištění nezbytných 

životních funkcí)  

 Zajistí poskytnutí nezbytné první lékařské pomoci nemocné osobě  

 Zajistí transport nemocného do lůžkového zdravotnického zařízení 

dle rozhodnutí OOVZ. V případě nebezpečí z prodlení (ohrožení 

života či zdraví nemocného) bude pacient transportován 

bezodkladně, v případě, že bude možné transport odložit, vyčká s 

ním do příchodu a rozhodnutí pracovníka OOVZ  

 V případě provedení transportu před rozhodnutím OOVZ jej 

informuje o místě hospitalizace pacienta  
(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) 

 

 



Proč (Bio)? 



Virová hemorhagická 

horečka Ebola 

• Obalený RNA virus, úmrtnost 25-90%, 

inkubace 2-21 dnů 

WHO, Google Pictures 



Virová hemorhagická 

horečka Ebola 

Přenos přímým kontaktem s tělesnými tekutinami, ?dotekem? 



Ebola – aktuální situace 

• Šíření v západní Africe, import na Mali, 

USA, Španělsko 

• Zlepšení situace v Nigérii a Senegalu 



Statistika WHO k 5.11.2014 

CDC, WHO 



Google Pictures 



Historie OOPP 
 Morové epidemie na našem území dokumentovány od 

14. století, poslední velká epidemie roku 1714 

 Ochrana směsí koření - hřebíček, rozmarýn, majoránka, 

meduňka 

      Google, Wikipedie 



Současnost OOPP 



Současnost 

Listopad 2013 – výběrové řízení, ze 47 

zájemců vybráno 14 ( 5 lékařů a 9 NLZP) 

Prosinec 2013  - 2denní kurz OBO 

Těchonín 

Dále pravidelná měsíční pracovní setkání 

Návštěva cvičení ZZS PK, vlastní cvičení 

6/2014 s HZS PS Líšeň a KICH FN Brno, 

10/2014 HZS Líšeň, 11/2014 FN USA 

Spolupráce SÚJCHBO, OBO Těchonín 





Vybavení BHT 

  Kombinéza Microchem 3000 

  Holínky Dunlop Purofort 

  Nitrilové rukavice chemicky odolné, gynekologické 

rukavice, vyšetřovací rukavice 

  Těsnící kroužky 

  Celoobličejová maska CA 6 s vloženou polomaskou 

  Dýchací jednotka CleanAir Chemical 3F, filtr 

kombinovaný P3, hadice, postroj     

  Termoprádlo 

  Transportní izolační prostředek – nyní zápůjčka  IsoArk   

N 36-2 

 



Vybavení BHT 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            



Vybavení BHT 

Foto M. Tlamka, HZS JMK 



Transportní izolační 

prostředky osob 

Musí být v podtlakovém režimu, lehký, 

pevný, dobře dekontaminovatelný, zajistit 

tepelný komfort pacienta, finančně 

dostupný, bezpečné upevnění pacienta a  

v sanitce…. 

Přetlakový TIP je nepřípustný ( primárně 

určen pro ochranu „zdravého“ interiéru 

proti nebezpečnému prostředí) 



Transportní izolační 

prostředky EBV 20 a EBV 30 

 

 

 

 

 

EBV 30 ZZS PK 



Transportní izolační 

prostředek EBV 30/40 

 Podtlakový i přetlakový režim, problém se zatékáním při 

dekontaminaci, nepohodlný – výrobce operativně inovuje 



Transportní izolační 

prostředek Isoark N36-2 

Izraelský, vysoký airflow, monitorace 

podtlaku, teploty, vhlkosti, ale také zateče 



Transportní izolační 

prostředek „Biobox AČR“ 

Přechodná zápůjčka OBO Těchonín,                

? airflow, upevnění na civilní nosítka 



Postup „běžné“ posádky 

ZZS při podezření na VNN 

 Klinicky horečka, respirační infekt, zvracení, hemorhagické projevy 

spolu s cestovatelskou či pracovní anamnézou – až 3 týdny 

inkubace 

 Užít „Balíček“ -roušku sobě, pacientovi, příbuzným, co nejdříve užít 

kombinézu, brýle, návleky 

 Minimální vyšetření a konzultace dle krajské směrnice 

 Minimalizovat činnosti s rizikem tvorby aerosolu, práci s biolog. 

materiálem 

 Nezaměňovat VNN a doporučení pro invazivní meningokokové 

onemocnění – u VNN NE hemokultura a NE antibiotika 

 Otázka KPR – obrovské riziko stran aerosolizace, kontaktu s těles. 

tekutinami, je to terminální stadium neléčitelného onemocnění  ALE 

máme jistotu? kompetence RZP? 



BALÍČEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PACIENTA S 

PODEZŘENÍM NA VYSOCE 

NAKAŽLIVOU NEMOC 



Vybavení všech výjezdových 

skupin ZZS JMK 



Podezření na VNN 

  BHT až k „sekundárnímu“ transportu na KIPTN 

Nemocnice Na Bulovce ev. OBO Těchonín– tedy z 

nemocnice anebo jiného místa, velmi problematické je 

využití pro primární zásah – reakční doba 60 minut 

  u primárního zásahu bude pravděpodobně osádka z 

běžného provozu – maximální využití OOPP 

(kombinéza, maska FFP3, brýle, dvoje rukavice, 

návleky) 

 navíc proti směrnici – možnost konzultace lékaře                 

Biohazardtýmu na telefonu  



Zásah BHT – systém 2 

týmů 
 

 Tým 1 (2 členové s vybavením + inspektor provozu) na místo, 

dozajistí a uloží pacienta do transportního izolačního prostředku 

 Tým 2 (RZP či RLP) za dekontaminačním stanovištěm (HZS) 

přebírá pacienta v biovaku, v podstatě je v „čisté zóně“,  transport 

vyčleněnou sanitou – redukce výbavy, plné využití všech OOPP 

 Doprovod PČR, HZS a IP při cestě na KIPTN Nemocnice Na 

Bulovce 

  Koordinátor pomáhá s oblékáním, spolupracuje na místě, dále na 

vyčleněném pracovišti KZOS – podle aktuální personální situace 

 Checklisty pro týmy 1 a 2, KZOS, seznamy vybavení do TIPO a   

sanitky 



Zásah BHT – metodický nácvik 

transportu pacienta s VNN z 

Infekční kliniky FN Brno 25.6.2014 



Zásah BHT – HZS příprava 



Zásah BHT – vstup biobox 



Zásah BHT - pacient 



Zásah BHT – transport, 

dekontaminace 



Zásah BHT - dekontaminace 



Zásah BHT – transportní     

2. tým 



Cvičné svolání BHT 

30.10.2014 – VNN v bytě 
V prostorách HS Brno Líšeň, fiktivní byt 

  TIPO IsoArk N36-2 

Svolávací SMS, 2 lékaři a 2 NLZP do 60 minut 

Dle poznatků úprava postupů 



Cvičné svolání BHT 30.10.2014 – 

VNN v bytě – dekontaminace  

                   Foto M. Tlamka, HZS JMK 



Cvičení „Ebola“ FN U sv. 

Anny Brno 26.11.2014 



Cvičení „Ebola“ FN U sv. 

Anny Brno 26.11.2014 



Cvičení „Ebola“ FN U sv. 

Anny Brno 26.11.2014 



Budoucnost? 
 Cvičení ve spolupráci s HZS, KICH, KHS, praktiky 

  Ověřování směrnic, checklistů, výběru vybavení k 

pacientovi 

  Řešení stále nově objevovaných problémů 

  Pořízení vybavení adekvátního 21. století –   biovaku,   

bioboxu 

  Spolupráce a  sdílení zkušeností s ostatními  BHT 

  Celokrajské vzdělávání ZZS JMK ev. dalších zájemců 



  Poděkování 

 Auditoriu děkuji za pozornost 

  Náměstkyni KPV MUDr. Janě Kubalové za 

připomínky, tvorbu postupů, checklistů, 

organizaci, shánění vybavení… 

  Kolegům z BHT ZZS JMK a HZS JMK za 

odvahu a spolupráci 

  BHT PK, OBO Těchonín, SÚJCHBO 


