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Vážená paní doktorko, vážený pane docente, 

v návaznosti na naše společné jednání konané na Ministerstvu zdravotnictví dne 
14.8.2014, jehož cílem bylo v souvislosti s výskytem hemoragické horečky Ebola 
v Západní Africe, či jiné vysoce nebezpečné infekce, formulovat požadavky na osobní 
ochranné pracovní prostředky (OOPP) si Vás dovoluji požádat o spolupráci při dovybavení 
ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Současně 
Vás žádám o neprodlené zveřejnění doporučeného rozsahu potřebných OOPP v níže 
uvedené variantě optimální a variantě minimální ve Vašem odborném periodiku a na 
webových stránkách Vaší společnosti a sdružení, tak aby ordinace praktických lékařů co 
nejdříve OOPP zakoupily, s tím že předpokládané náklady na vybavení OOPP pro lékaře, 
zdravotní sestru a pacienta činí cca 2 000 Kč. 

1. Optimální varianta: 

Ochrana dýchacích cest jednorázovými filtračními polomaskami třídy FFP3, kdy se 
upřednostňuje elastická těsnící linie. Stejná filtrační polomaska se použije i pro pacienta 
s podezřením na vysoce nebezpečnou infekci. OOPP dýchacích cest musí být testovány 
na účinnost těsnící linie třídy účinnosti FFP3 (dle ČSN EN 149+A1). Vousy, knír, make-up 
apod. snižují úroveň ochranného faktoru. 
Ochrana očí, spojivek uzavřenými ochrannými brýlemi. Dioptrické, sluneční brýle a 
obličejový štít nejsou adekvátní náhradou uzavřených ochranných brýlí. 
Ochrana rukou dvěma vrstvami rukavic, přičemž vrchní vrstva musí být chemicky odolná 
(např. z nitrilu nebo butylu) 
Ochrana těla celotělovým ochranným oděvem s kapucí (kombinéza), chránící před 
vniknutím či prosáknutím kontaminantů a dekontaminačních tekutin. Oděv musí splňovat 
požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčnímu agens (EN 14 126). 
Pod celotělový ochranný oděv se obléká pracovní oděv s dlouhými rukávy a kalhoty. 
Oblékání a svlékání OOPP je vhodné provádět ve dvou osobách z důvodu kontroly a 
vzájemné pomoci. 
 
2. Minimální varianta: 

Ochrana dýchacích cest jednorázovými filtračními polomaskami třídy FFP3, kdy se 
upřednostňuje elastická těsnící linie. Stejná filtrační polomaska se použije i pro pacienta 
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s podezřením na vysoce nebezpečnou infekci. OOPP dýchacích cest musí být testovány 
na účinnost těsnící linie třídy účinnosti FFP3 (dle ČSN EN 149+A1). Vousy, knír, make-up 
apod. snižují úroveň ochranného faktoru. 
Ochrana očí, spojivek uzavřenými ochrannými brýlemi. Dioptrické, sluneční brýle a 
obličejový štít nejsou adekvátní náhradou uzavřených ochranných brýlí. 
Ochrana rukou dvěma vrstvami rukavic, přičemž vrchní vrstva musí být chemicky odolná 
(např. z nitrilu nebo butylu). 

Součástí obou variant jsou také osobní dezinfekční přípravky vhodné k použití na ruce. 

Vybavení ordinací praktický lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 
vychází z následujících předpisů: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 
některých souvisejících zákonů. 

Orgány ochrany veřejného zdraví ověří vybavenost ordinací praktických lékařů pro 
dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost do 30.9.2014 v 10 % ordinací ve svém 
regionu a výsledky sdělí nejpozději do 15. 10.2014 na adresu vh@mzcr.cz.  

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci. 

S pozdravem 

 

 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
hlavní hygienik ČR a náměstek ministra 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

- MUDr. Jana Uhrová – místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé, 
U hranic 16, 100 00 Praha 10 – uhrova@zdravotnictvi.cz 

- Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - předseda Společnosti všeobecného lékařství 
ČLS JEP,  Ústav sociálního lékařství LF UK, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové -  
byma@lfhk.cuni.cz 

- MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost 
ČR, U hranic 16, 100 00 Praha 10 – centrum@detskylekar.cz 

- MUDr. Alena Šebková – předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských 
lékařů ČLS JEP, Strážnická 36, 323 00 Plzeň -  asebkova@volny.cz 
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