
Úkoly OOVZ 
při řešení krizových situací

Edukace praktických lékařů Karlovarského kraje  



Orgány ochrany veřejného zdraví

OOVZ definuje § 78 zákona 258/2000 Sb.: 

• Ministerstvo zdravotnictví

• Krajské hygienické stanice (KHS)

• Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra



Orgány ochrany veřejného zdraví

dle § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. KHS mj. náleží:

l) nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět
opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření
infekčních onemocnění, usměrňovat činnost ZZ a
kontrolovat ji

m)nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí
jejího vzniku, mimořádné očkování stanoví jen s
předchozím povolením MZ ČR

r)  provádět epidemiologické šetření

v)  podílet se na úkolech IZS



Orgány ochrany veřejného zdraví

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických
opatření v ohnisku nákazy (§ 67 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) OOVZ rozhodne o druhu a způsobu provedení protiepidemických
opatření v ohnisku nákazy

(2) Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) může nařídit druh a způsob
provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy

(3) PZS je prokazatelně předá fyzické osobě (FO) a pořídí záznam do
zdravotnické dokumentace

(4) FO může do 3 pracovních dnů podat návrh na jeho přezkoumání PZS

(7) pokud nevyhoví postoupí jej PZS se svým stanoviskem do 3
pracovních dnů OOVZ

(8) oznámí tyto skutečnosti FO

(9) OOVZ návrh zamítne a potvrdí opatření či opatření zruší či změní

(11) OOVZ pokud je to třeba, může pro zajištění protiepidemických
opatření v ohnisku nákazy rozhodnutím fyzické osobě stanovit
poskytovatele zdravotních služeb, který je provede



Orgány ochrany veřejného zdraví

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(§ 69 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku

jsou zákaz nebo omezení:

a) výroby, úpravy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání
s potravinami a výrobky, kterými může být šířeno IO, příp. příkaz k
jejich zničení

b) styku skupin FO podezřelých z nákazy s ostatními FO, cestování,
slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných
shromáždění a trhů, uzavření ZZ, ÚSP, škol, předškolních a
školských zařízení, zotavovacích akcí, ubytovacích podniků a
provozoven stravovacích služeb

c) výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou, používání
vod ze studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek



Orgány ochrany veřejného zdraví

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(§ 69 zákona č. 258/2000 Sb.)

d) příkaz k vyčlenění lůžek ve ZZ

e) příkaz k provedení ohniskové DDD na celém zasaženém území,
ohniskovou DDD provede ZÚ, stanoví-li tak rozhodnutím OOVZ

f) příkaz k varovnému označení objektů a text označení

g) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv

h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje či obce k izolaci FO
nebo jejich karanténě

i) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo
nebezpečí jejího vzniku

(2) OOVZ opatření nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich
ukončení, v nezbytných případech požádá o součinnost Policii ČR,
osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

• MZP od roku 1969
• revidované MZP (2005) byly WHO přijaty 23.05.2005 v

průběhu 58. Světového zdravotnického shromáždění a
15.06.2007 MZP (2005) nabyly platnosti

Hlavní myšlenka
Zajištění připravenosti na hrozby biologického, radiačního a
chemického charakteru s potenciálem pro dopady na zdraví
v mezinárodním měřítku.

Cíle
• zamezení mezinárodního šíření chorob
• ochrana proti infekčním nemocem
• kontrola a zajišťování reakce v oblasti veřejného zdraví
• vyvarovat se zbytečnému narušení mezinárodní dopravy a

obchodu



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

• MZP (2005) požadují, aby akční plány zajistily, v období
nejdéle do 5 let po svém vstupu v platnost, připravenost
pro případ ohrožení veřejného zdraví v souladu s
požadavky MZP 2005

• Národní akční plán ČR pro případ vzniku události
podléhající MZP (2005) je výsledkem činnosti meziresortní
pracovní skupiny, která byla ustanovena na základě
usnesení Výboru pro civilní nouzové plánování a byl
schválen usnesením vlády ČR č. 785 ze dne 25.10.2011



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

Oproti MZP 1969 přinášejí MZP (2005) nové povinnosti:

• zavedení institutu národního kontaktního místa pro MZP,
kterým je Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik ČR

• zavedení institutu vstupního místa

• zavedení nástroje pro rozhodování o dopadu situace na
veřejné zdraví, o neobvyklosti a neočekávanosti situace
MZP



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

OZNÁMENÍ UDÁLOSTI,  
POKUD SPLŇUJE ALESPOŇ 

DVĚ KRITÉRIA 

Událost má vážný dopad na 
veřejné zdraví.

Událost je neobvyklá 
nebo neočekávaná.

Existuje významné riziko 
omezení mezinárodního 
cestování nebo obchodu.

Existuje významné riziko šíření 
nákazy v mezinárodním měřítku.

o oznámení na WHO rozhoduje vždy
Národní kontaktní místo pro  MZP



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

Kritéria – rozhoduje Národní kontaktní místo pro MZP

Vážný dopad události na veřejné zdraví.

Je počet případů (úmrtí) u tohoto typu události
velký vzhledem k danému místu, času či
obyvatelstvu?

Byl infikován zdravotnický personál?

Selhává léčba (očkování)?

Vyskytují se případy v hustě obydlených
oblastech?

Je nutná pomoc z vnější (nedostatečné zdroje na
potlačení nákazy)?

Existence významného rizika omezení
mezinárodního cestování nebo obchodu.

Vedly podobné události v minulosti k
mezinárodnímu omezení obchodu a/nebo
cestování?

Je podezření, že vehikulum je potravina, voda
nebo jiné zboží, které by mohlo být
kontaminováno a bylo vyvezeno do jiných států či
dovezeno z jiných států?

Je nákaza v souvislosti s mezinárodním
shromážděním nebo se vyskytuje v oblasti
intenzivního cestovního ruchu?

Událost je neobvyklá nebo neočekávaná.

Je původce, zdroj, vehikulum, cesta přenosu
neobvyklá nebo neznámá?

Je vývoj výskytu nemoci vážnější, než se
předpokládalo?

Vyskytují se neobvyklé příznaky onemocnění?

Je samotná událost pro oblast, roční období či
obyvatelstvo neobvyklá?

Je nemoc v dané zemi/lokalitě eradikována?

Existence významného rizika šíření nákazy
v mezinárodním měřítku.

Existují důkazy o epidemiologické vazbě na
podobné události v jiných státech?

Existují důkazy o možném šíření v místním měřítku
během účasti na mezinárodním shromáždění
(pouť, sportovní akce, konference aj.)?

Je událost způsobená kontaminací životního
prostředí, u níž je potenciál šíření přes
mezinárodní hranice?



Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005)

Vstupní místa

• letecká doprava
letiště Václava Havla Praha – Ruzyně

letiště Karlovy Vary – v případě hlášení podezření na VNN v letadle
bude toto přesměrováno na letiště Václava Havla v Praze – Ruzyně

• pozemní doprava 
Pomezí nad Ohří – Schirnding

• železniční doprava
Cheb – Schirnding

• lodní doprava
v KVK není vymezen veřejný přístav (zák. č.222/1995 Sb.)

Prováděcí součinnostní dohoda o aktivaci součinnostních opatření na
vybraných pozemních hraničních přechodech ČR pro případ vzniku
události podléhající MZP (2005).



Usnesení vlády ČR č. 14/2013 z 9.1.2013

Usnesení vlády ČR č. 15/2013 z 9.1.2013

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné
události podléhající MZP (2005) v souvislosti s výskytem
vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve
vstupním místě pro leteckou dopravu

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné
události podléhající MZP (2005) v souvislosti s výskytem
vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele zdravotních služeb



Směrnice upravující podmínky součinnosti
organizací v souvislosti s podezřením na zavlečení
vysoce nakažlivé nemoci do Karlovarského kraje

Složky podílející se na opatřeních v ohnisku nákazy VNN:

• KHS – epidemiologické šetření, aktivace složek IZS,
vyhlášení protiepidemických opatření

• HZS – koordinace složek IZS dle požadavků KHS, doprovod
zasahujícího pracovníka KHS do ohniska VNN, dopomoc při
oblékání a svlékání OOPP, technická dopomoc při
předávání informací z ohniska VNN, dekontaminace osob,
zasahujících osob a pacienta v bioboxu, bezpečné uložení a
likvidace OOPP



• ZZS – transport pacienta v bioboxu do Nemocnice Na
Bulovce prostřednictvím firmy Ambulance Meditrans s.r.o.
(dekontaminaci sanity zajišťuje firma Amfion a.s. Praha),
transport kontaktů na infekční oddělení KKN a.s., zdravotní
prohlídky na vytipovaných hraničních přechodech

• Policie ČR – ohraničení a zabezpečení ohniska VNN,
zajištění veřejného pořádku, ověřování totožnosti,
doprovod ZZS při transportu pacienta do Nemocnice Na
Bulovce, uzavření státní hranice

• ZÚ Ústí nad Labem – ohnisková dezinfekce

• KKN a.s. infekční oddělení – observace kontaktů

• KVS – opatření v případě přítomnosti zvířat v ohnisku VNN

Směrnice upravující podmínky součinnosti
organizací v souvislosti s podezřením na zavlečení
vysoce nakažlivé nemoci do Karlovarského kraje



• MZ ČR – předání informací o mimořádné události SZÚ,
Nemocnici na Bulovce, GŘ HZS, prověřuje neveřejné
informační systémy WHO vč. zpětné vazby, zajištění
transportů vzorků, předání informací ECDC

• SZÚ – prověřuje veřejné informační zdroje se zaměřením
na epidemiologickou situaci vč. zpětné vazby

• KÚ Karlovarského kraje – informovanost hejtmana

Směrnice upravující podmínky součinnosti
organizací v souvislosti s podezřením na zavlečení
vysoce nakažlivé nemoci do Karlovarského kraje



• s postupy seznámeni všichni praktičtí lékaři, zástupci
lázeňských zařízení a zástupci obcí s rozšířenou působností

• všem praktickým lékařům a nemocnicím v kraji předán
manuál k postupu při vyslovení podezření na VNN a
formulář pro hlášení

• postup řešen i se zástupci Mezinárodního letiště v
Karlových Varech

Směrnice upravující podmínky součinnosti
organizací v souvislosti s podezřením na zavlečení
vysoce nakažlivé nemoci do Karlovarského kraje



Dne 20. 08. 2014 MZ ČR pro praktické lékaře doporučilo
optimální a minimální variantu vybavení OOP

optimální varianta
• jednorázová filtrační polomaska třídy FFP3
• uzavřené ochranné brýle
• dvě vrstvy rukavic (vrchní vrstva chemicky odolná)
• celotělový ochranný oděvem s kapucí

minimální varianta
• viz optimální varianta bez celotělového ochranného

oděvu s kapucí

součástí obou variant jsou dezinfekční přípravky na ruce

Osobní ochranné prostředky



filtrační polomaska 
třídy účinnosti FFP3

uzavřené ochranné brýle 

ochranný oděv a 
ochranná obuv 
event. návleky

2 (3) páry ochranných 
rukavic proti 

chemikáliím a 
mikroorganismům



Nákazy

Cholera

Plicní mor

Žlutá zimnice  

Horečka dengue

Virové hemoragické horečky

Západonilská horečka

Horečka údolí Rift

SARS

Meningokoková onemocnění

Chřipka nového typu

Variola

Dětská obrna způsobená 
divokým poliovirem



Základní klinicko-epidemiologické charakteristiky  
příklad



Postup ve zdravotnickém zařízení

Mám podezření na vysoce nebezpečnou nákazu u pacienta v mé ordinaci

Co budu dělat?

Jak se budu chránit?

Co s pacientem a ostatními v čekárně?



Postup ve zdravotnickém zařízení

• použití OOP

• izolace pacienta

• klinické vyšetření pacienta 

• nezbytné ošetření pacienta

• vyplnění epidemiologického dotazníku

• odběry NEPROVÁDĚT

• zjistit u HZS telefon na KHS KVK

• hlášení na KHS

• v případě akutního stavu volat ZZS

• zamezit vstupu/odchodu dalších osob do/z ohniska

• další postup dle pokynů  KHS 













Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005) v české verzi:

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/mezinarodni-zdravotnicke-
predpisy2005-_2497_5.html

Národní akční plán ČR k implementaci:

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/implementace-mezinarodnich-
zdravotnickych-predpisu-v-cr_2498_5.html

Směrnice pro letiště:

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-letiste-
ruzyne_2878_5.html

Směrnice pro zdravotnické zařízení:

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-zdravotnicka-
zarizeni_2879_5.html

Dostupnost dokumentů

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/mezinarodni-zdravotnicke-predpisy2005-_2497_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/implementace-mezinarodnich-zdravotnickych-predpisu-v-cr_2498_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-letiste-ruzyne_2878_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-zdravotnicka-zarizeni_2879_5.html


Zpracovala:
Ing. Martina Prokopová, MBA
KHS Karlovarského kraje
Karlovy Vary, Závodní 94
tel.č.: 355 328 367
mobil: 724 178 532
e-mail: martina.prokopova@khskv.cz


