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Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na aktuálně probíhající sezónu respiračních nákaz, kdy se potýkáme 
s vyšším počtem respiračních infekcí včetně chřipky než v předcházejících letech, si Vás 
dovoluji v rámci prevence a ochrany zranitelných skupin (imunitně oslabených a chronicky 
nemocných pacientů) požádat o zvážení nastavení základních protiepidemických opatření 
ve Vámi řízených zdravotnických zařízeních a o edukaci pacientů o důležitosti dodržování 
základních pravidel pro sezónu respiračních nákaz.

Jedním ze základních zvažovaných opatření ve zdravotnických zařízeních by měla být 
ochrana dýchacích cest. Doporučení k ochraně dýchacích cest ve zdravotnických 
zařízeních vychází z hodnocení míry rizika dopadů na veřejné zdraví. Ve zdravotnických 
zařízeních je vzhledem k přítomnosti nemocných a imunitně oslabených osob tato míra 
rizika objektivně vyšší, proto Vás žádám o zvážení zavedení používání adekvátní ochrany 
dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %, filtrační třída ochrany min. 
FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) pro personál při péči o pacienty, a pro návštěvy 
pacientů na lůžkových odděleních.

Dalším opatřením je upravení režimu návštěv, a to na základě zhodnocení nemocnosti 
personálu a pacientů a s přihlédnutím k celkové aktuální epidemiologické situaci ve 
výskytu respiračních onemocnění nastavením pravidel pro návštěvy lůžkových oddělení 
za účelem snížení rizika přenosu nákazy na vulnerabilní skupiny (pacienty). Při nastavení 
pravidel pro návštěvy je nutné provést individuální hodnocení s ohledem nejen na míru 
rizika infekce, ale také s ohledem na potřebu zajištění sociální interakce, která je taktéž 
v léčebném procesu důležitá.

Návštěvu by však měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního 
onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. 
v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Těmto 
osobám lze doporučit před případnou nezbytnou návštěvou provedení rychlého 
antigenního testu a použití ochrany dýchacích cest i nad rámec aktuálně platných opatření 
v zařízení.
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Základním cílem nastavení opatření ve zdravotnických zařízení je ochrana skupin osob, 
u nichž onemocnění může mít vzhledem k jejich základnímu zdravotnímu stavu 
závažnější a komplikovaný průběh.

Kromě prevence je také nezbytná správně indikovaná léčba, a v tomto bodě bych Vás 
chtěl požádat o uvážlivé předepisování antibiotik, jelikož nevhodné nebo nadměrné 
užívání antibiotik může vést k větší odolnosti baktérií a vzniku antimikrobiální rezistence. 
Uvážlivé používání znamená používání antibiotik pouze tehdy, jsou-li potřebné, ve 
správné dávce, dávkovacím schématu a délce terapie.

Nesprávné použití antibiotik v rámci léčby, pak může zhoršovat prognózu nemocného 
a přispívá i k selekci a šíření nebezpečných nemocničních bakteriálních kmenů 
rezistentních na řadu antibiotik. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie 
způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné.

Vzestup odolnosti bakterií vůči antibiotikům zvyšuje nemocnost i úmrtnost, vede k růstu 
nákladů na zdravotní péči a prodlužuje dobu hospitalizace.

K Vašemu využití níže zasílám několik důležitých odkazů na doporučení prevence 
respiračních infekcí a k antibiotické rezistenci:

1. Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

2. Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění

3. Antibiotická rezistence

Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem
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Rozdělovník:
Asociace nemocnic ČR
Asociace českých a moravských nemocnic
Poskytovatelé zdravotní péče v přímé podřízenosti Ministerstva zdravotnictví 
Hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy 
Asociace krajů ČR

Na vědomí
Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy 
Ing. Jan Michálek/ředitel odboru přímo řízených organizací
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