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Váš dopis ze dne 7. srpna 2020

V Praze dne 24. srpna 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podanou dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7. srpna 2020 Vaši žádost

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou

kterou jste požadovala následující informace:

- jaká pravidla z hlediska hygieny jsou povinna dodržovat zdravotnická

zařízení v místech, kde se pohybují volně pacienti? Zejména v čekárnách

a přístupových chodbách, a to především s ohledem na stávající epidemii nového

koronaviru. Prosím o vypsání pravidel a konkrétních předpisů (např. vyhlášek) či

podzákonných norem (např. doporučení ministerstva) s ohledem na typ zařízení

(např. jednotlivá ambulance, poliklinika, nemocnice apod.).

- jak jsou povinna lékařská zařízení organizovat počet a rozmístění pacientů

v čekárnách a dalších veřejně přístupných částech zařízení (např. chodbách)?

Opět s ohledem na probíhající pandemii nového koronaviru. Prosím také o uvedení

konkrétního typu předpisu a pro jaká zařízení se vztahuje.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující. Vzhledem k tomu, že obě dvě otázky řeší stejný

problém, tj. preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 v podmínkách

zdravotnických zařízení, níže uvádíme odpověď na obě dvě otázky:

Hlavními právními předpisy, kterými jsou při příjmu a ošetřování fyzických osob

ve zdravotnických zařízeních povinna se řídit všechny zdravotnická zařízení (resp. „osoba

poskytující péči“) jsou:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Díl 3, § 15-18
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zákona 258/2000 Sb. stanoví hygienické požadavky na provoz zdravotnických

zařízení léčebně preventivní péče a některých zařízení sociálních služeb.

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení

a ústavů sociální péče je prováděcím předpisem k Zákonu 258/2000 Sb.

Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče

v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. upravuje § 7 vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. osoba poskytující péči je povinna dodržet

hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení nebo zařízení

sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., jejich ošetřování,

zásobování vodou, úklid a výkon a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně

dezinfekce upravené prováděcím právním předpisem.

Podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 306/2012 Sb. hygienické požadavky na příjem a ošetřování

fyzických osob v péči poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, jednodenní péče

i ambulantní péče jsou stanoveny v provozním řádu každého poskytovatele zdravotních

služeb vždy s přihlédnutím k charakteru a rozsahu činnosti a formě poskytované zdravotní

péče.

Vyhláška č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, která je prováděcím

předpisem zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování, uvádí mj.

požadavky na stavebně prostorové podmínky zdravotnických zařízení. Příloha č. 2

vyhlášky č. 92/2012 vymezuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických

zařízení ambulantní péče, podle které čekárna musí mít minimální plochu 7 m2, pokud

není dále uvedeno jinak, a musí být vybavena sedacím nábytkem. Čekárna může být

společná pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných

odborných pracovníků, pokud má minimální plochu 10 m2. Pokud je zdravotní péče (dále

jen „péče“) poskytována kojencům, musí mít čekárna minimální plochu 8 m2 a být

vybavena přebalovacím stolem, není-li tento stůl v ordinaci lékaře.

V souvislosti s pandemií COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako

správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. nařídil

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 řadu mimořádných opatření. Seznam všech

Mimořádných opatření je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví na adrese:

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-

ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví upozorňujeme v kontextu dotazů

na tato mimořádná opatření:

Mimořádné opatření – příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče, ze dne

19.3.2020
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https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-prikaz-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece/

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických

pracovníků, ze dne 20.3.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-

pracovniku/

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče, ze dne

25.3.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove pece/

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné

a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb, ze dne 27.3.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-

dlouhodobe-luzkove-pece-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb/

Mimořádné opatření – nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání

nových klientů a jejich testování na COVID-19, ze dne 29.3.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-vsem-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-k-

prijimani-novych-klientu-a-jejich-testovani-na-covid-19/

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče

a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání, ze dne 3.7.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-

zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-4-7-2020-do-odvolani/

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče

a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, ze dne

19.8.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-

zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani/

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami,

s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, ze dne 19.8.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-

s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani/

Další opatření v konkrétních ohniscích nákazy COVID-19, při výskytu ve zdravotnickém

zařízení a u zdravotnických pracovníků řeší ve spolupráci s dotčeným zdravotnickým

zařízením orgány ochrany veřejného zdraví, což jsou místně příslušné krajské hygienické

stanice např. formou písemných Rozhodnutí.

Existuje řada odborných doporučení, která nejsou právně závazná, ale jsou vypracována

na podkladě vědeckých důkazů a doporučena zdravotnickým zařízením odbornými

společnostmi. Jsou k dispozici například na webových stránkách:

Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

http://www.nrc-hai.cz/

Státního zdravotního ústavu

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

České lékařské komory

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_100096.
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Doporučení relevantní dotazům, které jsou předmětem žádosti:

Postupy a možná opatření při podezření na infekci novým koronavirem (2019-

nCoV) ve zdravotnickém zařízení ze dne 6.2.2020, které jsou k dispozici

na webových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se

zdravotní péčí

http://www.nrchai.cz/sites/default/files/soubory/pdf/OS_NRC_HAI_nCoV_2020_02_06.pdf

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany

pro vybrané profese, ze dne 26.3.2020

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/MZ_CR/Doporuceni_ohledne_respiratoru_a_ro

usek_final.pdf

Doporučení SZÚ pro provoz ordinací PLDD, případně pohotovostní službu

http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zdravotnici/Doporuceni_pro_provoz_ordinaci_PLDD

_aktualizovano.pdf

Doporučení pacientům praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zdravotnici/Doporuceni_pro_cekarny_praktickych_le

karu_pro_deti_a_dorost_aktualizace.pdf

Ve zdravotnických zařízeních, kromě běžných opatření zaměřených proti šíření vzdušných

nákaz (k nimž patří větrání místností, úklid a dezinfekce prostor, používání osobních

ochranných pomůcek apod.) se při zhoršené epidemiologické situaci při výskytu COVID-

19 zpřísňují opatření. Pacienti s příznaky respirační infekce, mají být ošetřováni odděleně,

u ambulantních zařízení je uplatňována např. ordinace na dálku, ošetření doma, nebo

ve vyčleněných hodinách a v odděleném prostoru, v lůžkových zařízeních se provádí

vstupní skríning, třídění a izolace pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19, aby

nepřicházeli do kontaktu s ostatními pacienty. Významnou roli hraje navíc zodpovědnost

pacientů, kteří jsou povinni dodržovat příslušná nařízená opatření a pokud jim to zdravotní

stav dovolí, měli by spolupracovat se zdravotnickým personálem a chovat se ohleduplně

jak ke zdravotníkům, tak k ostatním pacientům. K obecným doporučením patří dodržování

vzdálenosti 1,5–2 metry mezi jednotlivými osobami, zakrytí úst a nosu rouškou případně

respirátorem, zejména tam, kde dochází k dlouhodobějšímu kontaktu s lidmi v uzavřených

prostorech. Dále je potřeba dodržovat základní pravidla respirační hygieny a hygieny

rukou.

S pozdravem
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