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Informace pro zdravotnické pracovníky - postup při podezření na infekční onemocnění způsobené novým
koronavirem
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
vzhledem k epidemickému výskytu pneumonií, způsobených novým koronavirem (2019-nCoV) v Číně, ve
městě Wu-chan, kde byl prokázán interhumánní přenos, se na Vás obracím s žádostí o zajištění
protiepidemických opatření v případě, že se do ordinace dostaví k ošetření pacient, který v inkubační době
pobýval v oblasti výskytu nebo byl v kontaktu s potvrzeným případem onemocnění a jeví příznaky onemocnění.
Způsob přenosu je pravděpodobně vzdušnou cestou, kapénkami a kontaktem. Postup pro zdravotnické
pracovníky při podezření na infekční onemocnění způsobené novým koronavirem (2019-nCoV) Vám zasíláme
v příloze.
Jelikož v současné době je sezóna akutních respiračních onemocnění a očekáváme, že dojde i k chřipkové
epidemii, jsme si vědomi, že stanovení diagnózy bez laboratorního průkazu bude svízelné, proto se obracíme na
Vás a Vaše pracovníky se žádostí o věnování pozornosti epidemiologické, resp. cestovní anamnéze, aby mohla
být včas přijata protiepidemická opatření.
Onemocnění bylo diagnostikováno i u osob v dalších oblastech Číny - Peking a Guangdong, které před
onemocněním navštívily Wu-chan. Kromě Číny se přítomnost viru potvrdila např. v Thajsku, USA, Japonsku,
Jižní Koreji a na Tchajwanu. Vždy se jednalo o importované onemocnění v souvislosti s pobytem ve Wu-chanu.
Upozorňujeme, že v Ostravě studují studenti přímo z města Wu-chanu a doktorandi i z jiných provincií z Číny,
kteří se chystají oslavovat příchod lunárního Nového roku ve své domovině a následně se budou vracet do
Ostravy. Studenti z Číny jsou i na univerzitě v Karviné a Opavě.
Před vstupem do Vaší čekárny je vhodné umístit informaci pro pacienty, aby v případě, že se vrátili před 14 dny
z Číny a mají respirační potíže, nevstupovali do čekárny a spojili se s ošetřujícím lékařem telefonicky.
Aktuální informace ohledně výskytu onemocnění způsobeném novým koronarovirem (2019-nCoV) je možno
sledovat na www.khsova.cz, v informačníku - nový koronavirus - pro zdravotníky.
Další informace je možno získat i na stránkách Státního zdravotního ústavu Praha:
http://www.szu.cz/tema/prevence/epidemie-akutniho-respiracniho-syndromu-vyvolana-novym.
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