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Preambule

Cílem Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným
chronickým duševním onemocnĢním (Serious/severe Mental Illness – SMI) (dále jen „Standard“) je
definovatdoporuēeníproposkytovánítĢchtoslužebproosobyseSMI.TentoStandardnavazujena
„Standardpéēeposkytovanévcentrechduševníhozdraví(CDZ)“uveƎejnĢnýveVĢstníkuMinisterstva
zdravotnictvíeskérepublikyēástka5,roēník2016azohledŸujepokrokvrámcireformypsychiatrické
péēe.StandardbylpƎipravenvrámciprojektuPodporavznikuCenterduševníhozdravírealizovaného
Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operaēního programu ZamĢstnanost spolufinancovaného
zEvropskéhosociálníhofondu.

1.1

Centrumduševníhozdraví

Centrumduševníhozdraví(dálejen„CDZ“)jevýznamnýmēlánkemvsítislužebproosobysduševním
onemocnĢním. Cílem CDZ je zajistit komunitní a multidisciplinární službu zamĢƎenou na prevenci
hospitalizace nebo jejího zkracování a nápomoc k reintegraci osob se SMI do bĢžné komunity.
MultidisciplinárnítýmCDZpracujeformoucasemanagementuaposkytujeflexibilní,individualizované
služby potƎebným klientƽm (tj. pacientƽm vrámci zdravotních služeb, kteƎí jsou zároveŸ zájemci ēi
uživatelisociálníchslužeb)zurēenécílovéskupiny(vizkapitola2Standardu).VelkáēástslužebCDZje
klientƽmposkytovánavjejichpƎirozenémprostƎedí.
VrámciCDZsepropojujízdravotníasociálníslužby.VeškeráēinnostseƎídíprávnímipƎedpisy,zejména
zákonem ē. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
ozdravotních službách), ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ, a zákonem ē. 108/2006 Sb., osociálních
službách,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
SlužbyCDZ mƽžezajišƛovatvevzájemnéspolupráciaspoleēnýmipostupy poskytovatel zdravotních
služebaposkytovatelsociálníchslužeb,atonazákladĢsmlouvyospolupráci.SlužbyCDZmƽžerovnĢž
zajišƛovat subjekt, který je držitelem oprávnĢní k poskytování zdravotních služeb podle zákona
ozdravotních službách a zároveŸ má registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona
osociálníchslužbách.
CDZ vrámci poskytování zdravotních služeb zajišƛuje klientƽm zdravotní péēi preventivní, léēebnou
aléēebnĢrehabilitaēní.KzajištĢníléēebnéaléēebnĢrehabilitaēnípéēeCDZspolupracujesostatními
ēlánky systému zdravotních služeb – sposkytovateli lƽžkové péēe nebo ambulantní péēe
asregistrujícími poskytovateli voboru všeobecné praktické lékaƎství a popƎípadĢ voboru praktické
lékaƎství pro dĢti adorost (dále jen „praktiētí lékaƎi“). CDZ v rámci poskytování sociálních služeb
zajišƛuje prostƎednictvím sociální rehabilitace takovou péēi, která v návaznosti na zdravotní služby
sleduje maximální spoleēenskou integraci a klinické i sociální zotavení klientƽ (recovery). CDZ
spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb a subjekty ēinnými v oblasti zamĢstnávání,
vzdĢlávání,bydlení,volnoēasovýchaktivitaj.(napƎ.obecníúƎady,policie,úƎadypráce,školy).
Vzhledemktomu,žeCDZbymĢlapƎiposkytováníslužebplnitkomunitnífunkcivrámcipƎirozeného
regionu1(vizkapitola6Standardu),jejichēinnostbymĢlabýtrovnĢžzamĢƎenanaaktivnípropojování
a spolupráci všech relevantních dalších poskytovatelƽ služeb, úƎadƽ adalších zdrojƽ komunitní
podpory klientƽ. PƎi nastavení pƎirozeného regionu vychází CDZ jak zprevalence onemocnĢní SMI
vpopulaci,takzcharakterudanéhoúzemí(napƎ.mĢstskáaglomeraceoprotihorsképeriferníoblasti)
a rovnĢž zmožného rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb. Vymezení pƎirozeného regionu
nemážádnývlivnaprávopacientanavolbuposkytovatelezdravotníchslužebazdravotnickézaƎízení

1

NejednáseovymezenídleNaƎízenívládyē.307/2012Sb.,omístníaēasovédostupnostizdravotníchslužeb,ve
znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
uposkytovatelƽambulantnípéēedojezdovoudobu60minut.
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podlezákonaozdravotníchslužbáchanaprávoosobuzavƎítsmlouvuoposkytovánísociálníslužby
aēerpatsociálníslužbuvsouladusezákonemosociálníchslužbách.
Doporuēení pro poskytování služeb CDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na dƽkazech
(evidence based practice). PatƎí k nim krizová intervence jako odborný postup s prokazatelným
zlepšením klinického stavu, vĢtší spokojeností s léēbou, snížení zátĢže rodin, snížení poētu
opakovanéhopƎijetíkhospitalizaciavypadávánízléēbyoprotistandardníléēbĢ(Murphyetal.2015),
dále asertivní komunitní léēba prokazatelnĢ snižující frekvence relapsu onemocnĢní a potƎebu
hospitalizace vedoucí ke stabilizaci voblasti bydlení, zamĢstnání a zvyšující spokojenost klientƽ
(Marshall et al. 2011). Dalším postupem je individuální podpora vpracovní oblasti (IPS), u níž je
ovĢƎenozvyšovánízamĢstnanostiosobsduševnímonemocnĢním(Kinoshitaetal.2013).
ProzajištĢníslužebCDZsedoporuēujetentominimálnírozsahposkytovanýchslužeb:
x

x

OprávnĢníkposkytovánízdravotníchslužebpodlezákonaozdravotníchslužbáchvrozsahu
oborƽ/odbornostíaformyzdravotnípéēe:
o psychiatrie – forma zdravotní péēe: ambulantní péēe, pƎípadnĢ zdravotní péēe
poskytovanávevlastnímsociálnímprostƎedípacienta2
o klinickápsychologie–formazdravotnípéēe:ambulantnípéēe,pƎípadnĢzdravotní
péēeposkytovanávevlastnímsociálnímprostƎedípacienta2
o všeobecnásestra/sestrapropéēivpsychiatrii–formazdravotnípéēe:ambulantní
péēeazdravotnípéēeposkytovanávevlastnímsociálnímprostƎedípacienta
Registracesociálníslužbyvrozsahuslužbysociálníprevence,atosociálnírehabilitacedle
§70zákonaosociálníchslužbáchvambulantníaterénníformĢsvymezenímcílovéskupiny
klientƽ„osobyschronickýmduševnímonemocnĢním“.

Rozhodnutí o udĢlení oprávnĢní kposkytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci sociální
služby by mĢlo být vázáno na místo realizace ambulantního provozu CDZ – tj. doporuēuje se, aby
vrámci rozhodnutí o udĢlení oprávnĢní kposkytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci
sociálníslužbybylauvedenastejnáadresazaƎízení.ProdosaženícíleCDZsedoporuēuje,abyzaƎízení
CDZ bylo umístĢno vbĢžné obēanské zástavbĢ vtzv. „mimonemocniēním“ prostƎedí, tj. mimo
zdravotnickézaƎízení,vnĢmžseposkytujelƽžkovázdravotnípéēe.
Pro potƎeby tohoto Standardu se CDZ, které nenaplní požadavky na komplexní rozsah služeb CDZ,
oznaēujejakoBazálníCDZ(CDZͲB).CDZ,kterénaplníkomplexnírozsahslužebCDZ,seoznaēujejako
KomplexníCDZ(CDZͲA).
DoporuēeníproKomplexníCDZjsouuvedenavkapitolách3.2.2a4.1tohotoStandardu.
DoporuēeníproBazálníCDZjsouuvedenavkapitolách3.2.3a4.2tohotoStandardu.
PƎedpokládá se, že CDZͲB postupnĢ ve lhƽtĢ uvedené vkapitole 3.2.3 tohoto Standardu splní
doporuēení/požadavkyproCDZͲA,ataksepƎemĢnívKomplexníCDZ.
Služby klientƽm se SMI vedle služeb poskytovaných CDZ (tj. zdravotní péēe zajišƛované v souladu
soprávnĢnímkposkytovánízdravotníchslužebasociálníslužbyzajišƛovanévsouladusregistrací,jak
jeuvedenovýše)mohoutéžposkytovatmultiprofesnítýmytvoƎenépƎevážnĢsociálnímipracovníky
apƎípadnĢdalšímiodborníky.JejichvznikmƽžerozvojiCDZpƎedcházetamohouēásteēnĢplnitnĢkteré
funkceCDZ.

2

PéēeposkytovanávevlastnímsociálnímprostƎedípacientauoborƽpsychiatrieaklinickápsychologiebymĢla
býtoptimálnĢzajištĢnavzhledemkdoporuēení,žebypƎímáprácesklientymĢlabýtumultidisciplinárníhotýmu
realizovánaalespoŸz50%vjejichpƎirozenémprostƎedí(nikolivvprostoráchzaƎízení).
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DoporuēeníprozajištĢníēinnostitĢchtotýmƽjeuvedenoníževkapitole8tohotoStandardu.
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2.

Cílovéskupiny

1)

osobyseSMI;charakteristikaSMI:

a)

diagnostickéokruhyF2,F3(eventuálnĢF42aF60.0,F60.1,F60.3,F60.5,F60.6,F61,F62)

b)

trváníonemocnĢní(délenež2roky)

c)
funkēnínarušení(skóreGAFч60,kdeGAFjeklinickýnástrojprocelkovéposouzeníaktuální
úrovnĢzneschopnĢní;upravenodleRuggerietal.2000,MartínͲPérezetal.2019).
TaktovymezenácílováskupinavsobĢzahrnujerovnĢžiosobyvochrannémléēeníuloženémsoudem
vykonávanéformouspecializovanéambulantnípéēevoborupsychiatrie.
CDZ pro tuto cílovou skupinu poskytuje služby dlouhodobého charakteru, vázané na platnost
charakteristikySMIa)–c)udanéosoby.
2)

osobyspotƎebouvēasnéintervence,tzn.osobysrizikemrozvojeSMI.

JdeoosobypƎevážnĢdosudpsychiatrickyneléēené,unichžseprojevujíporuchy,kterésvĢdēípro
zvýšenérizikobudoucíhorozvojeSMI.
CílemCDZjevēasnádiagnostikaonemocnĢníarychlézapoēetíléēbyjakoprevencerozvojezávažného
(chronického)duševníhoonemocnĢní.KlientakpéēivCDZindikujílékaƎiposkytovatelƽlƽžkovépéēe
voboru psychiatrie, lékaƎi poskytovatelƽ ambulantní péēe voboru psychiatrie a praktiētí lékaƎi.
VzhledemknízkoprahovostiavysokéskryténemocnostiutétocílovéskupinymƽžebýtpƎijatadopéēe
iosobabezdoporuēení.

3.FunkceaslužbyposkytovanévCDZ
3.1

FunkceCDZ

A)

Flexibilní,kontinuálnípéēeapodporaosobseSMIvjejichpƎirozenémprostƎedí

CílemjeasistencevprocesuzotavenítĢchtoosoborientovanánazplnomocŸováníavšechnyjejich
potƎebyvyplývajícízaktuálnísituace(oblastzdravotní,pracovní,bydlení,pƎíjmu,rodinyasociálního
zázemí,volnéhoēasu).Vtomjezahrnutazdravotnípéēe(léēebná,preventivníaléēebnĢrehabilitaēní
péēe),sociálníslužba(sociálnírehabilitace)spojenásasistencípƎed,bĢhemapohospitalizaciklientƽ
CDZ.PozornostjevĢnovánataképotƎebámrodinnýchpƎíslušníkƽklientƽajinýchosobblízkých,napƎ.
formoukonzultací,edukacíapsychologicképodpory.
B)

Asertivnívyhledáváníakontaktování

Cílem je aktivní vyhledávání a opakované kontaktování lidí, kteƎí vypadli ze systému zdravotních
asociálníchslužebnebojejnikdynevyužívaliaprobíháunichneléēenéSMI.
C)

Integrovanápéēeoosobysduálnídiagnózou

CílemjepodporaosobsesoubĢhemzávislosti(alkoholovéinealkoholovédrogy,závislostnalécích)
asSMI,kteƎíjsouklientyCDZ.
D)

SystematickézamĢƎenímultidisciplinárníhotýmunavēasnoudetekciaprevenci

Cílem je vēasné poskytnutí podpory multidisciplinárním týmem klientƽm vēetnĢ cílené depistáže,
pravidelnáasystematickáspolupráceseškolami,praktickýmilékaƎiadalšímisubjekty,atojakvrámci
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péēe o konkrétního klienta, tak i v rámci osvĢtové ēinnosti. Souēástí této funkce je i podpora osob
propuštĢnýchzakutnílƽžkovépéēesrizikemrehospitalizacearozvojeSMI.
InformaēnímístopéēeolidisduševnímonemocnĢním

E)

Cílem je zajištĢní šíƎení informací o problematice. Na CDZ se obrací osoby, organizace nebo úƎady
sdotazyapotƎebamitýkajícíseslužebpéēeoduševnízdraví.CDZmƽženasmĢrovatosobyspotƎebami
péēenadalšíspecifickéslužby.ZejménatakmƽžeamĢlobypomocizorientovatserodinĢ,pƎíp.jiným
blízkým osobám, event. opatrovníkovi v možnostech nejvhodnĢjšího postupu vpomoci osobĢ
sduševnímonemocnĢním.


3.2

MinimálnírozsahslužebposkytovanýchmultidisciplinárnímtýmemCDZ

3.2.1 Multidisciplinárnítým
Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvoƎen profesionály
pƎíslušnýchodborností(vizkapitola4Standardu),kteƎíspoluvelmiúzcespolupracují.Všichniēlenové
týmupracujíambulantnĢivterénu,sdílíklienty,prƽbĢžnĢsipƎedávajídƽležitéinformaceavĢtšinu
svýchintervencíprovádĢjívpƎirozenémprostƎedíklientƽ.


3.2.2 KomplexníCentrumduševníhozdravíproSMI(CDZͲA)
Doporuēujese,abyminimálníordinaēnídobaCDZͲAbylastanovenavpracovníchdnechvrozsahuod
8do16hodin.
A)Základníslužby
ZákladníslužbybymĢlazajišƛovatvšechnaCDZͲA.
RozsahzákladníchslužebCDZͲA:

A1)Mobilníslužby
MobilníslužbyjsouurēenéproobĢcílovéskupinydefinovanévkapitole2Standardu.
Mobilní služby jsou poskytovány prostƎednictvím multidisciplinárních týmƽ v pƎirozeném prostƎedí
osobseSMI,apovzájemnédohodĢtakévinstitucích,kdejsouosobyaktuálnĢumístĢny,zaúēelem
jejich pƎípravy na propuštĢní. Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péēe vpƎirozeném
prostƎedíklientƽapƎedcházenístavƽ,kterébyvyžadovalyhospitalizaci.Vespoluprácisambulantními
psychiatrysepodílínapéēioklientyseSMI,kteƎímajíuloženoambulantníochrannéléēení.
Mobilnímislužbamiserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēevevlastnímsociálnímprostƎedípacienta,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevterénníformĢ.


A2)Krizovéslužby
KrizovéslužbyjsouurēenéproobĢcílovéskupinydefinovanévkapitole2Standardu.
CílemkrizovýchslužebjepodporaklientƽpƎizvládnutírozvíjejícísekrizeapƎedcházeníhospitalizaci.
KrizovémobilníslužbyjsoudostupnéklientƽmCDZdo24hodin,atoivmimopracovníchdnech.
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asovádostupnostkrizovýchslužebCDZ:
• Telefonicky – 24/7 s možností osobního kontaktu /mobilního výjezdu/ v závislosti na stavu
klienta.TelefonickádostupnostjezajištĢnaproklientyCDZ.Telefonickoudostupnostzajišƛuje
pƎímo multidisciplinární tým CDZ; je rovnĢž možné ji zajišƛovat prostƎednictvím zaƎízení
snepƎetržitoukrizovouslužbou(napƎ.centrum krizovéintervence),a tonazákladĢ dohody
snímuzavƎené.
• AmbulantnĢ–od8do18hodinvpracovníchdnech.
•

ProzvládnutíakutníchstavƽvdobĢod18do20hod.vpracovníchdnechjekdispozicimobilní
tým CDZ. V noēních hodinách (od 20 do 8 hodin) avizovaných telefonicky nebo nastalých
vzázemíCDZmáCDZdohodusezaƎízenímposkytujícímakutnílƽžkovoupsychiatrickoupéēi
nebosezaƎízenímposkytujícímnepƎetržitoukrizovouslužbu(centrumkrizovéintervence).

Krizovýmislužbamiserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēeveformĢambulantníazdravotnípéēevevlastnímsociálním
prostƎedípacienta,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevambulantníaterénníformĢ.


A3)Zdravotníslužbyvoborupsychiatrieaklinickápsychologie
Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie jsou urēeny pro obĢ cílové skupiny
definovanévkapitole2Standardu.
Zahrnují služby psychiatra a klinického psychologa, vēetnĢ psychoterapeutické péēe, ve formĢ
ambulantní péēe a dále ve formĢ zdravotní péēe ve vlastním sociálním prostƎedí pacienta. Role
psychiatra a klinického psychologa vmultidisciplinárním týmu zahrnují i metodické vedení
multidisciplinárníhotýmuakoordinacipéēeoklienty.

A4)Službyvēasnéintervence
Službyvēasnéintervencejsouurēenyprocílovouskupinu2definovanouvkapitole2Standardu.
HlavnímcílemslužbyvēasnéintervencejevēasnádetekceonemocnĢnísrizikemdalšíhorozvojeSMI.
Souēástí tĢchto služeb je rovnĢžspolupráce s organizacemi a školami vpƎirozeném regionu. Tyto
ēinnostiprobíhajípƎevážnĢambulantnĢ.
Službamivēasnéintervenceserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēeveformĢambulantníazdravotnípéēevevlastnímsociálním
prostƎedípacienta,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevambulantníaterénníformĢ.


A5)Pohotovostkasertivnímukontaktování
Pohotovost kasertivnímu kontaktování je urēena pro obĢ cílové skupiny definované vkapitole 2
Standardu.
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9

Jde o intervence multidisciplinárního týmu nebo jednotlivých ēlenƽ týmu v pƎípadĢ osob sjiž
probíhajícím, avšak dosud nediagnostikovaným nebo aktuálnĢ neléēeným SMI, které mají
nedostateēnýnáhlednasvojeonemocnĢní,vjehoždƽsledkuhƽƎenavazujíspolupráci.
Cílem je dosažení spolupráce sosobou a navázání další péēe vCDZ za pƎípadné spolupráce
(edukovaných)rodinnýchpƎíslušníkƽnebojinýchosobblízkých,popƎípadĢosobžijícíchsnemocným
vespoleēnédomácnosti,popƎ.opatrovníka.
Pohotovostíkasertivnímukontaktováníserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotní služby: zdravotní péēe ve formĢ zdravotní péēe ve vlastním sociálním prostƎedí
pacienta,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevterénníformĢ.


A6)Dennískupinovéneboindividuálníslužbyzdravotníasociální
Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální jsou urēeny pro cílovou skupinu 1
definovanouvkapitole2Standardu.
CDZ zajišƛuje denní skupinové nebo individuální služby pro klienty orientované na jejich podporu
asociální rehabilitaci. Je tƎeba zajistit, aby nabídka tĢchto služeb odpovídala potƎebám klientƽ
adostupnostijinýchdenníchslužebvpƎirozenémregionu.
Denní skupinové nebo individuální služby zahrnují jak strukturované, tak nestrukturované aktivity,
sloužící mj. kprolomení sociální izolace. Vedle toho CDZ úzce spolupracuje se službami denního
stacionáƎespsychoterapeutickýmprogramemneboslužbamiotevƎenéhodenníhostacionáƎepodle
jejichdostupnostivpƎirozenémregionu.
Dennímiskupinovýmineboindividuálnímislužbamizdravotnímiasociálnímiserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēeveformĢambulantní,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevambulantníformĢ.


A7)Síƛování
CDZseaktivnĢpodílínapropojováníaspoluprácivšechrelevantníchslužeb,úƎadƽadalšíchzdrojƽ
komunitnípodporyklientƽvrámcisvéhopƎirozenéhoregionu.

A8)Systematickáspoluprácesposkytovateliakutníanáslednélƽžkovépéēe
SystematickáspoluprácesposkytovateliakutníanáslednélƽžkovépéēesloužíkplánovanémupƎedání
hospitalizovanýchpacientƽdodalšípéēetýmuCDZpoukonēeníhospitalizace,dálekudrženíkontaktu
týmuCDZshospitalizovanýmiklientyakindikovanémupƎedáníklientaCDZkhospitalizacivpƎípadĢ
potƎeby.

A9)Kontaktnímísto
CDZsloužíjakokontaktnímístovpƎirozenémregionuproveƎejnostadalšíspolupracujícíorganizace
provyhledánívēasnéhozásahuapomociproosobyseSMI,kterénebylydosudléēenynebopƎestaly
využívatpodporyzdravotníchasociálníchslužeb.NataktoposkytnutépodnĢtyobvyklenavazujíslužby
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asertivníhokontaktovánímultidisciplinárnímtýmemCDZ,kterýosobnĢnebotelefonickykontaktuje
klientavelhƽtĢ2pracovníchdnƽ.

B)DoplŸkovéslužby
Jde o volitelné služby poskytované CDZͲA v návaznosti na potƎeby osob se SMI a na možnosti
spolupracujícísítĢdalšíchslužebvpƎirozenémregionu.

B1)IntenzivníkrizováslužbavmístĢzaƎízeníCDZ
Intenzivní krizová služba v místĢ zaƎízení CDZͲA je urēena pro obĢ cílové skupiny definované
vkapitole2.
Tatoslužbanabízímožnostkrizovéhocelodenního(24hod.)ošetƎeníklientƽCDZͲApƎizhoršenístavu
srizikemhospitalizace.MƽžebýtprovozovánapodlepotƎebklientƽjenvnĢkterýchobdobíchvroce.
PoskytnutícelodenníkrizovéslužbymƽžebýtopakovánoukonkrétníhoklientamaximálnĢpodobu10
zaseboujdoucíchdní.Službajeposkytovánaklientƽm,kteƎíjsoujižzaƎazenidopéēeCDZͲA.
IntenzivníkrizovouslužbouvmístĢzaƎízeníCDZͲAserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēeveformĢambulantní,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevambulantníapƎípadnĢpobytovéformĢ3.


B2)IntenzivníintervencevpƎirozenémprostƎedíklienta
IntenzivníintervencevpƎirozeném prostƎedíklientajsouurēeny obĢprocílovéskupinydefinované
vkapitole2.
TatoslužbaznamenákontaktsklientemCDZͲAvjehosociálnímprostƎedíalespoŸdvakrátzadenpo
dobualespoŸtƎídnƽ,maximálnĢvšakpodobu10zaseboujdoucíchdnƽ.JdeoalternativuumístĢní
dosociálníslužbyposkytujícíubytování(napƎ.domovsezvláštnímrežimemnebochránĢnébydlení)
nebo pƎijetí na psychiatrické lƽžkové oddĢlení dle stavu klienta. Tato služba pƎedpokládá intenzivní
spoluprácisrodinou,resp.sespolužijícímiajinýmiblízkýmiosobami.
IntenzivníintervencívpƎirozenémprostƎedíklientaserozumí,jdeͲlio
x
x

zdravotníslužby:zdravotnípéēevevlastnímsociálnímprostƎedípacienta,
sociálníslužby:sociálnírehabilitacevterénníformĢ.


3.2.3 BazálníCentrumduševníhozdravíproSMI(CDZͲB)
PƎedpokládá se, že CDZͲB postupnĢ ve lhƽtĢ do pĢti let od zahájení provozu4 splní
doporuēení/personální kritéria pro CDZͲA, a tak se pƎemĢní v Komplexní CDZ. Pokud tato kritéria
nenaplní, bude i nadále poskytovat péēi vredukované kapacitĢ (v rozsahu dle personální kapacity
CDZͲB).
Doporuēujese,abyminimálníordinaēnídobaCDZͲBbylastanovenavpracovníchdnechvrozsahuod
8do16hodin.

3

Lƽžkamohoumítcharaktersociálníchlƽžekneboubytovacíchslužeb.
4
DatemzahájeníprovozuserozumídatumzahájenídleprvnísmlouvyuzavƎenésezdravotnípojišƛovnou.
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CDZͲBposkytujealespoŸ následujícídruhy základníchslužeb definovaných u CDZͲAvkapitole3.2.2
Standarduvrozsahu,kterýumožnípersonálníkapacitaCDZͲB:
x
x
x
x
x
x

x
x
x

A1)mobilníslužby(proobĢcílovéskupinydefinovanévkapitole2Standardu)
A2) krizové služby (pro obĢ cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu) s ēasovou
dostupnostíod8do16hodinpouzevpracovníchdnech
A3) zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie (pro obĢ cílové skupiny
definovanévkapitole2Standardu)
A4)službyvēasnéintervence(procílovouskupinu2definovanouvkapitole2Standardu)
A5)pohotovostkasertivnímukontaktování(proobĢ cílovéskupinydefinovanévkapitole2
Standardu)
A6) denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální (pro cílovou skupinu 1
definovanouvkapitole2Standardu)–mohoubýtzajištĢnysmluvnĢujinéhoposkytovatele
služeb
A7)síƛování
A8)systematickáspoluprácesposkytovateliakutníináslednélƽžkovépéēe
A9)kontaktnímísto


4.Personálníkritéria
CDZ je personálnĢ a technicky vybavené pro zajišƛování služby pro cílovou skupinu lidí svážným
duševnímonemocnĢním(SMI)vpƎirozenémregionuse60000Ͳ140000obyvateli.PƎipƎedpokládané
prevalenci SMI v populaci (MartínͲPérez a kol. 2019, Ruggeri a kol. 2000) ve výši 3,2 promile pƎi
zvolenémkritériuGAFч60dledefiniceSMIvtomtoStandardulzepropƎirozenýregionpƎedpokládat
potƎebnostslužebCDZpro192–448klientƽ.PersonálnísloženímultidisciplinárníhotýmuCDZjedáno
poētemklientƽ,kterýmtýmposkytujesvéslužby.VelikostpƎirozenéhoregionuatímipoēetklientƽje
omezenjakvdolní,takihorníhranici,abybylozajištĢnoefektivnífungovánítýmuCDZ.Najednoho
pracovníka multidisciplinárního týmu zajišƛujícího case management je poēítáno s max. 20 klienty.
PokudseukáževpƎirozenémregionupotƎebaošetƎitvíceklientƽsSMIindikovanýchkpéēiCDZ,je
možnépersonálníobsazeníuvedenéníženavýšit.


4.1KomplexníCDZ(CDZͲA)

UCDZͲAfungujícímvpƎirozenémregionuscca100000obyvatelisedoporuēujenásledujícíminimální
personálnívybavení.

4.1.1 Personálzajišƛujícízdravotníslužby
Personálzajišƛujícízdravotníslužby 





celkem:9,0úvazkƽ

Psychiatr5





1,0úvazek

•
•









kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§5zákonaē.95/2004Sb.,opodmínkáchzískáváníauznáváníodborné
zpƽsobilostiaspecializovanézpƽsobilostikvýkonuzdravotnickéhopovolánílékaƎe,zubního
lékaƎeafarmaceuta,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ(dálejenzákonē.95/2004Sb.)


5

 MinimálnĢ jeden z kmenových zamĢstnancƽ CDZ s odborností psychiatr a psycholog ve zdravotnictví se
specializovanou zpƽsobilostí musí splŸovat požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci (specializaci
vsystematicképsychoterapii).

12

VĚSTNÍK MZ ČR

Psychologvezdravotnictvísespecializovanouzpƽsobilostí5
•
•

ČÁSTKA 8/2021

1,0úvazek

kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§22zákonaē.96/2004Sb.,opodmínkáchzískáváníauznávánízpƽsobilosti
k výkonu nelékaƎských zdravotnických povolání a k výkonu ēinností souvisejících sposkytováním
zdravotní péēe a o zmĢnĢ nĢkterých souvisejících zákonƽ (zákon o nelékaƎských zdravotnických
povoláních),veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ(dálejenzákonē.96/2004Sb.)asouēasnĢsplŸujevzdĢlání
podle NaƎízení vlády ē. 31/2010 Sb., o oborech specializaēního vzdĢlávání a oznaēení odbornosti
zdravotnickýchpracovníkƽsespecializovanouzpƽsobilostí,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ(dálejen
NaƎízenívládyē.31/2010Sb.)

Všeobecnásestra(S2)/Sestrapropéēivpsychiatrii(S3)6
•
•



7,0úvazkƽ

kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸuje požadavky dle § 5 zákona ē. 96/2004 Sb. a v pƎípadĢ sestry pro péēi v psychiatrii
souēasnĢsplŸujevzdĢlánípodleNaƎízenívládyē.31/2010Sb.



4.1.2 Personálzajišƛujícísociálníslužby
Personálzajišƛujícísociálníslužby







celkem:7,0úvazkƽ7,8,9

Ztoho:
Sociálnípracovník
•
•





kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§110zákonaosociálníchslužbách


Pracovníkvsociálníchslužbách9
•
•



kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§116zákonaosociálníchslužbách


Dalšíodbornípracovníci,kteƎípƎímoposkytujísociálníslužby(dle§115písm.odst.1písm.e)zákona
osociálníchslužbách)
•
•

kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§116apísm.odst.2zákonaosociálníchslužbách




6

MinimálnĢ½úvazkƽsestermusímítspecializacivOšetƎovatelstvívpsychiatrii.
7
MinimálnĢ½úvazkƽpracovníkƽzajišƛujícíchsociálníslužbyjsousociálnípracovníci.
8
 MinimálnĢ jeden zpracovníkƽ zajišƛujících sociální služby se specializuje na podporu pro vstup na otevƎený
pracovnítrh,nebospolupracujestaktozamĢƎenýmislužbami.
9
JedenaždvazpracovníkƽsplŸujíkvalifikaēníkritériadlezákonaosociálníchslužbáchapracujínejménĢna0,5
úvazku v roli peer konzultanta. To vyžaduje vlastní zkušenost pracovníka s onemocnĢním zokruhu SMI,
stabilizovanýzdravotnístavazachováníjedineēnostijehorole(nemƽževykonávatjinourolivmultidisciplinárním
týmuCDZ).
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BazálníCDZ(CDZ–B)

4.2.1 Personálzajišƛujícízdravotníslužby
Personálzajišƛujícízdravotníslužby







celkem5,0úvazkƽ

Psychiatr5







0,5úvazku

•
•







kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§5zákonaē.95/2004Sb.

Psychologvezdravotnictvísespecializovanouzpƽsobilostí5
•
•

kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§22zákonaē.96/2004Sb.asouēasnĢsplŸujevzdĢlánípodleNaƎízení
vládyē.31/2010Sb.

Všeobecnásestra(S2)/Sestrapropéēivpsychiatrii(S3)6
•
•

0,5úvazku

4,0úvazky

kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸuje požadavky dle § 5 zákona ē. 96/2004 Sb. a v pƎípadĢ sestry pro péēi v psychiatrii
souēasnĢsplŸujevzdĢlánípodleNaƎízenívládyē.31/2010Sb.



4.2.2 Personálzajišƛujícísociálníslužby
Personálzajišƛujícísociálníslužby







celkem:4,0úvazky7,8,9

Ztoho:
Sociálnípracovník
•
•



kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§110zákonaosociálníchslužbách


Pracovníkvsociálníchslužbách9
•
•



kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§116zákonaosociálníchslužbách


Další odborní pracovníci, kteƎí pƎímo poskytují sociální služby (dle § 115 odst. 1 písm. e) zákona
osociálníchslužbách)
•
•





kmenovýzamĢstnanecCDZ,ēlenmultidisciplinárníhotýmu
splŸujepožadavkydle§116apísm.odst.2zákonaosociálníchslužbách
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5.MateriálnĢtechnickákritéria
Minimálnítechnickákritériajsoudánaplatnouvyhláškouē.92/2012Sb.,opožadavcíchnaminimální
technické a vĢcné vybavení zdravotnických zaƎízení a kontaktních pracovišƛ domácí péēe, ve znĢní
pozdĢjšíchpƎedpisƽ(dálejen„vyhláškaē.92/2012Sb.“).Nadjejírámecjedoporuēovánonásledující
vybavení vyplývající zcharakteru ēinnosti CDZ – pro CDZ je charakteristický týmový zpƽsob práce
– prostorové vybavení tomu musí odpovídat (napƎ. dostateēným prostorem pro porady týmu
akooperaci pracovníkƽ). Konkrétní vybavení se mƽže lišit podle typu CDZ. Rozdíly ve vybavení
jednotlivýchCDZmohoubýtdány:
•
•
•

velikostípƎirozenéhoregionu
typempƎirozenéhoregionu(horskáoblast,mĢstskáaglomeraceaj.)
organizacíCDZ–napƎ.dennístacionáƎ10mƽžebýtpƎipojenkCDZnebomƽžebýtzajištĢnjiným
subjektem.

5.1Základníprovozníprostory
a)

zázemíproēlenymultidisciplinárníhotýmu

c)

konzultaēnímístnost/vyšetƎovna

d)

místnostproskupinovouterapiiadenníaktivity(nemusíbýtuCDZͲB)



5.2Fakultativníprovozníprostory
a)

klidové,resp.krizovémístnosti

b)

sprchaproklienty

c)

ēajováēinácvikovákuchynĢudenníchaktivit



5.3MateriálovéapƎístrojovévybaveníCDZ
a)

nábytekproprácipracovníkƽCDZ

b)

alkotest

c)

mobilní telefony, stolní a pƎenosné poēítaēe nebo tablety, tiskárny, vē. pƎipojení k veƎejné
telefonnísítimobilní

d)

osobníautomobil11.


Komplexní CDZͲA poskytující doplŸkovou službu B1) Intenzivní krizová služba v místĢ zaƎízení CDZ
formouzdravotníchslužebmusísplŸovatminimálnípožadavkymateriálníhoatechnickéhovybavení
dlevyhláškyē.92/2012Sb.,proprovozpsychiatrickékrizovépéēe:
•
•
•
•

signalizaēnízaƎízení
místnostproposkytovánítelefonickékrizovéintervence
místnostpropacienty,kterámusíbýtvybavenaminimálnĢ2lƽžky12Ͳstacionárnípéēe
dennímístnostpropacienty.


10

MusísplŸovatpodmínkydlevyhláškyē.92/2012.
11
NenínutnévmĢstskémregionu,kdelzevyužívatslužebMHD.
12
LƽžkamohoumítcharakterlƽžekdenníhostacionáƎe.
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6.Organizaēníkritéria
PodílpƎíméprácemultidisciplinárníhotýmuCDZsklientyjeminimálnĢ50%vzhledemkjejichcelkové
vykonávanéēinnosti.
PƎímáprácesklientyjeumultidisciplinárníhotýmualespoŸv50%realizovánavjejichpƎirozeném
prostƎedí(nikolivvprostoráchzaƎízení).
CDZmádefinovanápísemnápravidla,kterástanoví:
•
•
•
•
•
•

cílovéskupiny
pƎirozený region, ve kterém zajišƛuje komunitní funkci a zároveŸ ve kterém je schopno
poskytovatslužbyA1,A2,A4aA5(definovanévbodĢ3.2.2Standardu)
zpƽsobpƎijímánídopéēeapropuštĢnízní
zpƽsobsdíleníapƎedáváníinformacívrámciCDZ
kompetenceaodpovĢdnostipracovníkƽCDZ
zpƽsobspoluprácesrodinouklientaadalšímirelevantnímisubjektyvpƎirozenémregionuCDZ.

SpektrumslužebCDZzajišƛujíēlenovémultidisciplinárníhotýmu,kteƎíjsouvpracovnĢprávnímvztahu
sesubjekty,kterézƎídilyCDZ.
Konkrétní manažerská struktura je vĢcí zƎizovatele/ƽ, ale mĢla by mít dostateēnou kapacitu pro
strategické, finanēní, personální a provozní Ǝízení, aby pracovníci v pƎímé péēi o klienty CDZ nebyli
pƎetĢžovániúkolyorganizaēníaadministrativnípovahy.
Management zodpovídá mimo jiné za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, vēetnĢ
kontrolykvalityvsouladusposlánímacíliCDZ.
CDZ oslovuje k systematické spolupráci relevantní subjekty v síti zdravotních i sociálních služeb
vpƎirozenémregionu,kdepƽsobí.
Spolupracuje s krajskou ēi místní samosprávou na koordinaci služeb pro osoby s duševním
onemocnĢním. Úēastní se ēinnosti regionálních pracovních skupin vztahujících se k síti služeb pro
osobysduševnímonemocnĢním.


7.Ostatníkritéria
Pro dosažení cíle CDZ se doporuēuje, aby zaƎízení CDZ bylo umístĢno v bĢžné obēanské zástavbĢ
vmimonemocniēnímprostƎedí(tj.mimozdravotnickézaƎízení,vnĢmžseposkytujelƽžkovázdravotní
péēe).
CDZdálemƽže:
•
•
•
•
•
•

podíletsenapregraduálnímipostgraduálnímvzdĢlávánílékaƎƽ,klinickýchpsychologƽ,sester
asociálníchpracovníkƽvsouladusprávnímipƎedpisy
podíletsenavzdĢlávánípracovníkƽdalšíchsociálníchslužeb,kterésCDZspolupracují
vytvoƎit program celoživotního vzdĢlávání pro kmenové zdravotnické pracovníky a sociální
pracovníky
podíletsenaosvĢtovýchedukaēníchaktivitáchproobyvatelstvo
podíletsenavýzkumuduševníchporuch
pravidelnĢkontrolovatkvalituCDZpomocínástrojƽnahodnoceníkvalityabezpeēnostipráce
vrámcijednotlivýchposkytovanýchslužebCDZ.

16

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 8/2021

8.SlužbyspotenciálemvznikuCDZ
8.1Komunitnímultiprofesnítýmy
Komunitnímultiprofesnítýmy(zpravidlasejednáodruhslužbysociálnírehabilitace)pƽsobírovnĢž
voblasti péēe o duševní zdraví. Jejich vznik mƽže pƎedcházet rozvoji CDZ a mohou ēásteēnĢ plnit
nĢkteréjejichfunkce.
ZákladnífunkcíjesociálnípodporaosobsezávažnýmduševnímonemocnĢnímspƎesahemdosystému
zdravotnípéēe.PodporaprobíhápƎevážnĢformoucasemanagementu.
Tým je tvoƎen pracovníky poskytujícími sociální služby. VpƎípadĢ, že tým smluvnĢ spolupracuje
sposkytovatelem zdravotních služeb vodbornosti 914, jsou rovnĢž poskytovány zdravotní služby
psychiatrickésestry.TýmspolupracujesambulantnímpsychiatremvmístĢpƽsobnostitýmu,kterýmá
rolikonzultantaazároveŸspolupracujeisambulantnímipsychiatryklientƽ,kterémávesvépéēi.
Poskytovanýmislužbamijsou:
•
•
•


mobilníslužby(sociálníapsychiatrickárehabilitace;casemanagement)
podporaklientaajehookolí
síƛovánívrámciregionu.
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 8. þervna 2021
ý. j.: MZDR 23668/2021-2/ýIL

*MZDRX01GDGLV*

MZDRX01GDGLV

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY
O ODBORNÉ ZPģSOBILOSTI K VÝKONU ODBORNÉHO DOHLEDU
NAD VYUŽÍVÁNÍM A OCHRANOU PěÍRODNÍCH LÉýIVÝCH ZDROJģ
A ZDROJģ PěÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD

Na základČ ust. § 2 odst. 1 vyhlášky þ. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné zpĤsobilosti
k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou pĜírodních léþivých zdrojĤ a zdrojĤ
pĜírodních minerálních vod, oznamuje Ministerstvo zdravotnictví konání zkoušky v následujících termínech

10. srpna a 4. Ĝíjna 2021 od 10:00 hodin.

Místo konání zkoušky: budova Ministerstva zdravotnictví,
Palackého námČstí 375/4, 128 01 Praha 2,
Žádost o provedení zkoušky, splĖující požadavky ust. § 1 odst. 2 písm. a) a písm. b)
vyhlášky þ. 370/2001 Sb., pĜedloží uchazeþi ýeskému inspektorátu lázní a zĜídel
nejpozdČji 30 kalendáĜních dnĤ pĜed termínem konání zkoušky.

Ing. Helena RĘgnerová
námČstkynČ pro ekonomiku a zdravotní pojištČní

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého námĈstí 375/4, 128 01 Praha 2
tel./fax.: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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„NÁRODNÍ OŠETěOVATELSKÝ POSTUP
PREVENCE PORANċNÍ KģŽE ZPģSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI
PRACOVNÍMI PROSTěEDKY“
soubor doporuþení a návod pro tvorbu místních ošetĜovatelských postupĤ
v zaĜízeních poskytovatelĤ zdravotních služeb
Vydává Ministerstvo zdravotnictví ýR
ve spolupráci
s Národním centrem ošetĜovatelství a nelékaĜských zdravotnických oborĤ,
Masarykovou univerzitou – LékaĜskou fakultou, ýeskou spoleþností pro léþbu rány,
Fakultní nemocnicí u svaté Anny v BrnČ, Fakultní nemocnicí Ostrava,
Nemocnicí ýeské BudČjovice, a.s., Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníkĤ,
ýeskou asociací sester, Komorou záchranáĜĤ, ýeskou komorou porodních asistentek,
ýeskou spoleþností urgentní medicíny a medicíny katastrof,
Spolkem vysokoškolsky vzdČlaných sester


DEFINICE:
ZabránČní vzniku poškození integrity kĤže v dĤsledku dlouhodobého používání osobních
ochranných pracovních prostĜedkĤ.
VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMģ A ZKRATEK:
BOZP
bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
Dermatitida
spoleþný termín pro všechny zánČty kĤže
Deskvamace
olupování kĤže v drobných šupinkách nebo v cárech
Eroze
kožní nebo slizniþní odČrka (nezasahuje do škáry nebo pod
lamina muscularis mucosae)
Erytém
þervené zabarvení kĤže nebo sliznic zpĤsobené zánČtem,
rozšíĜením nebo zmnožením cév
Exantém
vyrážka (výsev kožních projevĤ)
Exfoliace
olupování odumĜelých vrstev epitelu
Frikþní léze
poškození tkání, kĤže tĜením
Intertrigo
opruzení (dermatitida vznikající v místech mechanického tĜení
a vlhké zapáĜky)
Iritace
podráždČní pokožky nebo jiné tkánČ
Lacerace
roztržení mČkkých tkání, kĤže
Léze
obecný termín oznaþující poranČní, poškození
Macerace
rozmáþení okrajĤ rány vlivem nadmČrné vlhkosti
OOPP
osobní ochranné pracovní prostĜedky, které musí chránit
zamČstnance pĜed riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí
bránit pĜi výkonu práce a musí splĖovat požadavky stanovené
pĜedpisem Evropské unie
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Predilekþní oblast
Retinoidy
Tlaková léze
Vezikula
Vlhká léze
CÍL:
x
x

19

místo, kde se poškození kĤže (frikþní, vlhká nebo tlaková léze)
objevuje nejþastČji
kosmetické látky odvozené od vitamínu A urþené primárnČ pro
regeneraci pleti a redukci akné
poškození integrity tkání, kĤže na podkladČ lokálního pĤsobení
tlaku
puchýĜ (dutina na povrchu kĤže nebo sliznice vyplnČná þirým
obsahem)
poškození integrity tkání, kĤže vlivem vlhkosti

Znát možnosti prevence vzniku poranČní/poškození kĤže pod OOPP.
Realizovat opatĜení k minimalizaci rizika vzniku poranČní/poškození kĤže pod OOPP
vhodnČ zvolenými intervencemi.

KOMPETENTNÍ OSOBY:
Kompetence vychází z platné legislativy, zejména z vyhlášky þ. 55/2011 Sb. o þinnostech
zdravotnických pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ a ze zákona þ. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Kompetentními osobami pro prevenci poranČní
kĤže zpĤsobené OOPP jsou všichni zdravotniþtí pracovníci, kteĜí pĜicházejí do osobního
kontaktu s pacienty/klienty a biologickým materiálem, a jsou proto povinni OOPP používat (1,
2).
POMģCKY:
Zákon þ. 262/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (podle §104) ukládá zamČstnavateli
povinnost poskytovat zamČstnanci osobní ochranné pracovní prostĜedky (OOPP), které jej
mají chránit pĜed riziky, neohrožovat jeho zdraví a nebránit mu pĜi výkonu práce.
U poskytovatelĤ zdravotních služeb se mezi OOPP Ĝadí zejména ústenky, masky, polomasky
s filtrem, celo-obliþejové masky, respirátory rĤzné kategorie a typu ochrany, ochranné brýle,
obliþejové štíty, ochranné pĜilby, jednorázové nesterilní a sterilní rukavice, pracovní
odČv, ochranné pláštČ, celotČlové ochranné obleky (kombinézy), zástČry, obuv, návleky na
obuv (3).
PĜi výbČru OOPP záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti. Vodítkem pĜi
pĜidČlování OOPP mohou být pĜílohy k naĜízení vlády þ. 495/2001 Sb., kterými se stanoví
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ (4).
O bezpeþnosti výrobku svČdþí oznaþení CE na výrobku a také EU prohlášení o shodČ, které
vydává výrobce. Dodávání OOPP na trh se Ĝídí NaĜízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/425 (5).
Životnost OOPP stanoví zamČstnavatel, pokud to není stanoveno od výrobce. Pokud dojde
k poškození þi opotĜebení OOPP, zamČstnavatel musí zamČstnanci poskytnout nové. Pokud
má zamČstnanec pochybnost, že OOPP poskytované zamČstnavatelem nejsou kvalitní,
nesplĖují ochrannou funkci, mĤže se obrátit na odbornČ zpĤsobilou osobu v prevenci rizik,
odborovou organizaci nebo zástupce zamČstnancĤ pro BOZP (6).
OŠETěOVATELSKÝ POSTUP:
Dlouhodobé používání ústenek, masek, respirátorĤ, ochranných brýlí nebo štítĤ a ochranných
pĜileb vyvolává v predilekþních oblastech (koĜen nosu, lícní kosti, tváĜe, kĤže okolo oþí a na
þele) konstantní tĜecí a tlakové síly, které jsou poté pĜíþinou podráždČní a zarudnutí pokožky,
její macerace, deskvamace, exfoliace. DĤsledkem mĤže být vznik exantémĤ þi kožních lézí,
doprovázený v mnoha pĜípadech také bolestí, pálením, svČdČním. PodráždČná pokožka mĤže
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vést pracovníka k tomu, aby se dotýkal pokožky obliþeje a nevČdomky porušoval zásady
používáni OOPP (viz PĜíloha 1 a 2).
Dlouhodobé používání rukavic a celotČlových ochranných oblekĤ (kombinéz) vyvolává zmČny
vlhkosti, které mohou zpĤsobit podráždČní pokožky, intertrigo, nadmČrnou maceraci,
poškození kĤže a dermatitidu.
Vzhledem k celodennímu používání ústenek, masek, respirátorĤ, celotČlových ochranných
oblekĤ a rukavic þasto i v extrémních podmínkách spojených se zvýšeným pocením,
zpĤsobeným enormní pracovní zátČží a stresem, doporuþují zahraniþní autoĜi chránit kĤži
v místČ dotyku pokožky s OOPP odpovídající péþí ještČ pĜed jejich použitím a samozĜejmČ
také po jejich použití. Cílem je zabránit jakémukoliv poškození kĤže zdravotnických
pracovníkĤ, protože rána na kĤži je nejenom vstupní bránou pro infekci jakéhokoliv pĤvodce
(bakterie, viry, plísnČ apod.), ale také s rizikem nesprávného používání OOPP a snížením
celkové koncentrace zdravotníka (7, 8).
1. Odpovídající péþe o pokožku pĜed a po použití OOPP
V péþi o pokožku je tĜeba nejvČtší pozornost vČnovat místĤm, kde se OOPP dotýkají tváĜe
zdravotnického pracovníka, protože tam je pokožka citlivČjší než na jiných þástech tČla. PĜi
dlouhotrvajícím použití ústenek, masek nebo respirátorĤ bez pĜestávek, které by umožnily
pokožce regeneraci, mĤže jejich okluzivní a dráždivý charakter zpĤsobit nejenom poranČní
kĤže, ale také vznik þi relaps latentních kožních onemocnČní, jako je akné, rosacea nebo
seboroická dermatitida. Alvez a kol. (7) doporuþují v péþi o pokožku tĜi základní obecné
postupy:
A. Ochrana:
x udržujte pokožku suchou a ujistČte se, že ústenka, maska nebo respirátor dobĜe
pĜiléhá1, ale kĤži na tváĜi nebo za ušními boltci neodírá,
x používejte kvalitní hydrataþní a/nebo ochranné krémy bez potenciálnČ dráždivých
složek,
x zvažte použití krému na bázi akrylátového polymeru nebo silikonu (má delší životnost),
x hydrataþní krém aplikujte na oblast styþných ploch OOPP s pokožkou (þelo, nos, lícní
kosti),
x po aplikaci hydrataþního krému na ruce vČnujte zvýšenou opatrnost pĜi manipulaci
s kyslíkem,
x ujistČte se, že hydrataþní krém po aplikaci zaschnul a vytvoĜil film, který neovlivní
pĜiléhavost a tČsnost OOPP tak, že by snížil jejich úþinnost,
x make-up a jiné kosmetické prostĜedky pod OOPP radČji nepoužívejte,
x vyhnČte se používání OOPP z potenciálnČ alergizujících materiálĤ,
x pravidelnČ hydratujte také ruce a pĜed navlékáním rukavic se ujistČte, že máte ruce
suché,
x zvažte použití ochrany styþných ploch mezi pokožkou a OOPP mČkkými materiály,
které sníží tlak v uvedených oblastech (viz PĜíloha 3),
x dodržujte metodický návod „Hygiena rukou pĜi poskytování zdravotní péþe“ (VČstník
MZ 5/2012) a Vyhlášku þ. 306/2012 Sb. (nošeni šperkĤ, náramkových hodinek,
a umČlých nehtĤ není pĜípustné pĜi všech þinnostech spojených s pĜímým
poskytováním péþe pacientĤm), (9, 10).
B. ýištČní:
x omývejte pokožku šetrnČ vlažnou vodou, vČnujte zvýšenou pozornost místĤm, která
byla vystavena tlaku, pĜípadnČ použijte sprchu a umyjte i vlasy,

 Kontrola tČsnosti se provádí pĜetlakem a podtlakem. PĜi kontrole pĜetlakem zdravotník vydechne

1

do prostoru masky/respirátoru a nesmí cítit proud vzduchu na obliþeji. PĜi kontrole tČsnosti podtlakem
se zdravotník nadechne a vydrží v nádechu 10 sekund tak, aby došlo k mírnému zhroucení
masky/respirátoru smČrem k obliþeji (3, 11).
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x k omývání používejte nedráždivá mýdla/detergenty s neutrálním pH (5,5-7,0),
x pĜi sušení se vyhnČte nadmČrnému tĜení, abyste nezpĤsobili poškození pokožky.
C. Obnova:
x vČnujte pokožce po použití OOPP a mezi pracovními službami zvýšenou péþi,
x používejte regeneraþní hydrataþní krémy bez potenciálnČ dráždivých látek (parfémy,
exfolianty, retinoidy, depigmentující složky apod.),
x denní peþe o pokožku, její hydratace a ochrana pĜispívá k zachování její integrity
a napomáhá prevenci poranČní,
x pokud se objeví erytém, eroze nebo vezikuly, vyhledejte lékaĜskou pomoc.
2. Použití OOPP odpovídajících typu péþe a anatomii tČla
PĜi prevenci poranČní kĤže je tĜeba vzít v úvahu, že ne všechny OOPP jsou kompatibilní
s anatomií obliþeje, a také materiál nemusí vyhovovat každému typu pokožky. Postup volby
vhodných OOPP:
x zvolte adekvátní OOPP (odpovídající riziku, pĜed kterým má chránit a odpovídající
velikosti),
x v pĜípadČ nepĜíjemných vjemĤ po nasazení (zvýšený tlak, tĜení, bolest apod.) ovČĜte
správnost nasazení a použití jiného typu OOPP (stejná míra ochrany, jiná velikost, tvar)
x vyvarujte se nadmČrného tlaku v místech fixace OOPP, aby nedošlo ke zvýšení tlakové
a tĜecí síly, která má za následek nepohodlí s vysokou pravdČpodobností vzniku
tlakové léze,
x po nasazení OOPP si ji upravte podle tvaru nosu a obliþeje,
x ujistČte se, že dotyk ochranné pomĤcky s vaší pokožkou vám není nepĜíjemný,
x zamČĜte se na klíþové oblasti (þelo, nos, tváĜe, uši), mechanické a fyzické podnČty,
které na nČ pĤsobí, a zvažte správný postup pĜiložení (viz PĜíloha 1 a 2),
x ujistČte se, že používáte odpovídající OOPP, a že ji máte správným zpĤsobem
nasazenou (podráždČní kĤže mĤže být vyvoláno nesprávným nasazením OOPP),
x pĜed nasazením ochranných rukavic se ujistČte, že jsou vaše ruce þisté a suché
(po umytí, použití dezinfekþního prostĜedku nebo hydrataþního krému),
x dodržujte pokyny pro nasazování a snímání OOPP (viz PĜíloha 1 a 2),
x vČnujte zvýšenou pozornost místĤm vlhké zapáĜky pĜi používání neprodyšných
ochranných odČvĤ, pĜed i po použití OOPP tato místa ošetĜete.
3. Použití krycího materiálu jako ochrany styþných ploch mezi OOPP a pokožkou
v predilekþních oblastech
PĜi použití krycího materiálu pro prevenci poranČní kĤže je tĜeba vzít v úvahu, že ne všechny
krycí materiály mají stejné vlastnosti a mohou vykazovat rozdílné výsledky. Materiál
na ochranu styþných ploch nesmí sám pokožku dráždit, musí být tenký, absorbovat vlhkost,
pĜizpĤsobovat se konturám obliþeje, zaruþovat správné utČsnČní masky, respirátoru, aniž by
znamenal riziko pro uživatele pĜi jeho nasazování, použití nebo odstraĖování. Postup
ochrany styþných ploch mezi OOPP a pokožkou:
x vyhodnoĢte oblasti styþných ploch mezi pokožkou a OOPP (nos, tváĜe, þelo a zadní
oblast ušního boltce jsou nejþastČjšími tlakovými/tĜecími zónami, tj. predilekþními
oblastmi),
x omyjte a osušte si obliþej, zejména na místech, kam budete ochranné krytí pĜikládat,
x zvolte vhodný materiál ochranného krytí s prokázanou schopností zmírnit mechanické
deformace a napČtí ve tkáních svou vlastní pružností, a vystĜihnČte z nČho vhodný tvar
a velikost ochrany citlivých míst obliþeje (vhodným materiálem jsou krytí obsahující
silikon, polyuretanové pČny nebo hydrokoloidní krytí – viz PĜíloha 3),
Pozor! Rizikem hydrokoloidĤ je špatná regulace vlhkosti a teploty.
x

sledujte a posuzujte styþnou plochu OOPP a pokožky, aby bylo zvoleno to nejvhodnČjší
Ĝešení,
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nanášejte/nalepujte ochranné krytí na relaxovanou pokožku (nenapnutou) tak, abyste
se vyhnuli poranČni kĤže souvisejícím s nadmČrným tahem a tlakem v dĤsledku
zdravotnického adheziva (lepivé vrstvy),
nasazujte OOPP na ochranné krytí opatrnČ, abyste ho neodsunuli z pĤvodního místa
a nevytvoĜili kožní záhyby,
po nasazení OOPP se ujistČte, že se ochranné krytí kĤže neshrnulo nebo neodsunulo,
nebo samo nevytváĜí zbyteþný tlak na kĤži,
zkontrolujte, zda OOPP dobĜe pĜiléhá k ochrannému krytí a k pokožce,
ujistČte se, že vám OOPP správnČ sedí a poskytuje tak dostateþnou ochranu (zmČny
objemu respirátoru v závislosti na dýchání – zkouška tČsnosti),
ujistČte se, že použité ochranné krytí nesnižuje úþinnost OOPP.

4. Snížení tlaku v predilekþních oblastech
Zdravotnický pracovník v prĤbČhu výkonu práce dodržuje doporuþené postupy pro nasazování
a snímání OOPP, a tlak a napČtí v dotþených oblastech kĤže nejvýše po 4 hodinách uvolĖuje
(7). Po uplynutí doby na odpoþinek si pracovník bere OOPP zcela nové. Pokud je ochranné
krytí nebo OOPP vlhký nebo poškozený, musí být vymČnČn okamžitČ.
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PĜíloha 1

Obecné zásady používání OOPP kategorie I a II
x Chránit si zejména sliznice úst, dýchacích cest a spojivkového vaku.
x PĜed obleþením se pĜimČĜenČ napít a dojít si na toaletu, sejmout hodinky, šperky,
provést hygienu rukou.
x Zkompletovat a zkontrolovat neporušenost OOPP pĜed vstupem do pracovního
prostoru.
x PĜi oblékání a svlékání nespČchat, pod OOPP používat pracovní prádlo (bílé, termo
apod.).
x Nedotýkat se zbyteþnČ obliþeje.
x V OOPP nejíst, nepít, nekouĜit.
x ýastČji stĜídat ošetĜující personál.
x Plánovat úkony v pracovním prostoru dopĜedu s cílem minimalizovat kontakt
s pacientem/klientem.
x Pracovní odČv pod OOPP lze používat opakovanČ.
x Po svleþení OOPP vždy provádČt hygienickou dezinfekci rukou (9, 12).
Postup oblékání OOPP kategorie I a II
x PĜipravte si OOPP na stanoveném místČ.
x SejmČte hodinky, náušnice, prstýnky atd., sepnČte pevnČ vlasy. U mužĤ je nezbytné
þerstvé oholení.
x Provećte hygienickou dezinfekci rukou nebo nasaćte první vrstvu rukavic.
x ObléknČte plášĢ, zavažte za krkem a v pase. Zkontrolujte, zda nemáte obnažené
spodní obleþení a záda jsou zakrytá. (Manžetu rukávu pláštČ pĜehrĖte pĜes první vrstvu
rukavic. PĜilepte okraj manžety k rukavici lepicí páskou, na konci pásky vytvoĜte
záložku.)
x Pokud používáte dioptrické brýle, pĜed nasazením respirátoru je sundejte a odložte.
x VyjmČte respirátor z obalu a nasaćte jej volnČ na nos a ústa, jednou rukou pĜidržte
a druhou rukou navléknČte fixaþní poutka pĜes hlavu na temeno, nad a pod ušní boltce.
NáslednČ zafixujte respirátor obČma rukama kolem nosu, tváĜí a brady a provećte
zkoušku tČsnosti (pĜi nádechu a výdechu nesmí kolem respirátoru unikat vzduch)2.
Pokud používáte dioptrické brýle, nasaćte si je zpČt.
x Nasaćte dobĜe tČsnící ochranné brýle tak, aby byly dobĜe zafixované po celém obvodu.
Spodní hrana brýlí pĜitom pĜesahuje pĜes horní okraj respirátoru.
x Alternativou ochranných brýlí je obliþejový štít, který se na rozdíl od brýlí nasazuje
až po obleþení þepice. Ochranný štít je vhodný pro nositele dioptrických brýlí.
x Nasaćte ochrannou jednorázovou þepici tak, aby lemovala horní hranu ochranných
brýlí a kryla oba ušní boltce. SoustĜećte se na peþlivé pĜekrytí vlasĤ, abyste pĜedešli
jejich dodateþnému upravování.
x Nasaćte druhou vrstvu rukavic optimálnČ jiné barvy. Nebo navléknČte první rukavice a
hned pĜes nČ nasaćte druhé.
x ZávČrem zkontrolujte úplnost a správnost nasazených OOPP. Po vstupu do
pracovního prostoru se již nedotýkejte obliþeje a odkryté þásti krku (12).

2

Zlepšení tČsnosti lze dosáhnout posunutím masky/respirátoru na obliþeji do vhodnČjší polohy, úpravou
vytvarování nosní výztuže a posunutím upínacích tkaniþek/gumiþek/poutek do vhodnČjší polohy. Muži
musí být v místČ kontaktu respirátoru s kĤží oholeni.
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Postup svlékání OOPP kategorie I a II
x PĜed svlékáním OOPP nejprve zkontrolujte, zda nejste v kontaminovaném prostoru.
x PĜipravte si prostor pro uložení infekþního/kontaminovaného odpadu.
x SvléknČte vrchní ochranné rukavice tak, že je opatrnČ uchopíte za horní okraj (smČrem
k paži) a druhou rukou je pĜetáhnete smČrem k prstĤm (vnitĜní, þistou þástí
nahoru/naruby). Svléknuté rukavice odhoćte do pytle s infekþním/kontaminovaným
odpadem, pĜitom je stále držte za vnitĜní, þistou þást.
x Jednou rukou chránČnou spodní rukavicí uchopte okraj ochranné þepice na temeni
hlavy, aniž se dotknete vlasĤ nebo kĤže, þepici opatrnČ pĜetáhnČte zezadu dopĜedu,
odhoćte do pytle s infekþním/kontaminovaným odpadem a provećte dezinfekci
spodních rukavic nebo výmČnu rukavic.
x ObČma rukama, chránČnýma dezinfikovanými nebo novými rukavicemi, uchopte
popruh brýlí na temeni hlavy, brýle opatrnČ sejmČte odzadu dopĜedu a odhoćte
do kontejneru pro opakovanČ používané OOPP.
x Rozvažte ochranný plášĢ na zádech a uchopte jeho horní þást v oblasti ramen za vnČjší
povrch, aby nedošlo k dotyku s odČvem. StáhnČte jej smČrem od ramen k rukám a
rolujte kontaminovanou stranou dovnitĜ co nejdál od tČla. StáhnČte plášĢ až k spodním
rukavicím, které opatrnČ sejmČte spolu s pláštČm a obojí odhoćte do pytle
s infekþním/kontaminovaným odpadem.
x Po odhození ochranného pláštČ a rukavic provećte hygienickou dezinfekci rukou.
x ObČma rukama uchopte poutka respirátoru vzadu na hlavČ, opatrnČ je pĜetáhnČte pĜes
hlavu a odhoćte do pytle s infekþním/kontaminovaným odpadem.
x Po odhození respirátoru provećte závČreþnou hygienickou dezinfekci rukou (12).
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PĜíloha 2

Obecné zásady používání OOPP kategorie III
x Pouþit uživatele o správném oblékání a svlékání OOPP.
x Chránit si zejména sliznice úst, dýchacích cest a spojivkového vaku.
x PĜed obleþením se pĜimČĜenČ napít a dojít si na toaletu, sejmout hodinky, šperky,
pĜedmČty na opasku a v kapsách, provést hygienu rukou.
x Zkompletovat a pravidelnČ kontrolovat neporušenost OOPP pĜed zahájením
poskytování péþe a prĤbČžnČ bČhem poskytování péþe.
x Nosit OOPP správné velikosti, které nejsou pĜíliš tČsné nebo volné. OOPP nesmí bránit
pohybu nebo komunikaci.
x PĜi oblékání a svlékání postupovat systematicky v rámci þasových možností (napĜ.
s ohledem na reakþní dobu výjezdu zdravotnické záchranné služby), pod OOPP
používat pracovní prádlo (napĜ. termo prádlo).
x Nedotýkat se zbyteþnČ obliþeje.
x Pokud je to možné, þastČji stĜídat ošetĜující personál.
x Plánovat úkony v pracovním prostoru dopĜedu s cílem minimalizovat kontakt
s pacientem/klientem.
x Pracovní odČv pod OOPP lze používat opakovanČ.
x Po svleþení OOPP vždy provádČt hygienickou dezinfekci rukou.
Postup oblékání OOPP kategorie III
x PĜipravte si kompletní OOPP na stanoveném místČ.
x SejmČte hodinky, náušnice, prstýnky, pĜedmČty na opasku, vyjmČte pĜedmČty z kapes
apod., sepnČte pevnČ vlasy. U mužĤ je nezbytné þerstvé oholení.
x Nasaćte si respirátor nebo ochrannou masku a ochranné brýle, þi celo-obliþejovou
masku.
x PĜes pĜedepsanou obuv pĜetáhnČte návleky, pevnČ ovažte tkanice kolem kotníkĤ
a bércĤ, nebo použijte pĜedepsané holínky.
x ZaþnČte oblékat kombinézu – nejprve nohavice. Nohavice musí být pĜetaženy pĜes
návleky na obuv.
x Provećte hygienickou dezinfekci rukou a nasaćte první vrstvu rukavic. Postavte se
a natáhnČte kombinézu do výšky pasu.
x V závislosti na typu obleku obléknČte pár speciálních ochranných rukavic.
x Horní konþetiny vložte do rukávĤ. Rukáv musí být pĜetažen pĜes ochranné rukavice.
x V pĜípadČ ochranného obleku vyšší tĜídy se ochranné rukavice nasazují až po
protažení horních konþetin skrze rukávy.
x PĜes hlavu pĜetáhnČte kapuci a zcela narovnaní si zapnČte zip kombinézy až ke krku.
StrhnČte fixaþní pásku podél celého zipu a oblek pĜelepte.
x VyzvČte kolegu/kolegyni k utČsnČní spojĤ na všech konþetinách lepicí páskou –
alespoĖ dvakrát oviĖte zápČstí a bérce – konec pásky pĜeložte tak, aby šla následnČ
uchopit a odlepit.
x VyzvČte kolegu/kolegyni, aby utČsnil lepicí páskou spoje mezi kapucí, brýlemi
a respirátorem nebo maskou.
x V pĜípadČ využívání filtro-ventilaþní jednotky ji pĜipojte k masce.
x VyzvČte kolegu/kolegyni, aby Vám peþlivČ zkontroloval/a celý OOPP!
Postup pĜi svlékání OOPP kategorie III
x ProjdČte fyzikální nebo chemickou dekontaminací, pokud je to indikované.
x Zkontrolujte, že nejste v kontaminovaném prostoru.
x PĜipravte si pytel na kontaminovaný odpad.
x Provećte první dezinfekci rukou (nasazených rukavic).
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SejmČte z odČvu spoje utČsĖující lepicí pásky a vložte je do pytle.
ZaþnČte rolovat kapuci dozadu, smČrem od hlavy. VnČjší strana kapuce se nesmí
dotknout hlavy.
RozepnČte zip kombinézy a zaþnČte ji rolovat smČrem od ramen dolĤ.
ObČ ruce mČjte za zády a postupnČ stáhnČte rukávy vþetnČ ochranných (horních)
rukavic. Provećte dezinfekci rukou (spodních rukavic).
Stahujte ochranný odČv ke kolenĤm a nyní se již spodními rukavicemi dotýkejte pouze
vnitĜní, þisté strany obleku.
Neustálým rolováním smČrem ven od tČla a úchopem za vnitĜní þást odČvu stáhnČte
oblek ke kotníkĤm.
UvolnČte zavázané pásky z návlekĤ na obuv.
Sundejte oblek i s návleky na obuv a umístČte do pytle þi nádoby na kontaminovaný
odpad.
Uchopte popruh brýlí/masky zezadu a se zavĜenýma oþima je/ji sundejte a umístČte do
kontejneru nebo do prostoru pro následnou dekontaminaci.
Se zadrženým dechem sundejte respirátor nebo masku þi celo-obliþejovou masku.
Respirátor umístČte do pytle na kontaminovaný odpad, masku þi celo-obliþejovou
masku umístČte do kontejneru nebo prostoru pro následnou dekontaminaci.
Poté stáhnČte spodní rukavice a provećte hygienickou dezinfekci rukou.
Co nejdĜíve sundejte pracovní prádlo (termo prádlo), osprchujte se a pĜevléknČte
do þistého odČvu (13, 14).
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PĜíloha 3

Zdravotnické prostĜedky pro prevenci a léþbu poranČní kĤže zpĤsobených použitím
OOPP (8)
Zdravotnické prostĜedky
Popis prostĜedku
Dimethicone /silicon/
Dimethicone je syntetická látka na bázi silikonu, která
mĤže posílit bariérovou funkci pokožky. ýasto je používán
jako složka kožních ochranných krémĤ pro léþbu ran
a ošetĜení suché pokožky.
Hydrokoloidní krytí
Hydrokoloidní krytí je neprĤhledné nebo transparentní.
V kontaktu s exsudátem v ránČ polysacharidy a další
polymery v nČm obsažené absorbuji vodu, bobtnají
a vytváĜejí gel. Krytí se stává okluzivním. PĜi pozdní
výmČnČ mĤže dojít k maceraci kĤže. PĜi preventivní
aplikaci na neporušenou pokožku adheruje hydrokoloidní
krytí k povrchu kĤže, který chrání a napomáhá redistribuci
tlaku.
PČnová krytí s/bez obsahu Absorpþní krytí tvoĜena polyuretanovou pČnou. Na spodinČ
silikonu
mohou mít silikonovou vrstvu. PČna pĜi správné aplikaci
zajišĢuje optimální vlhké prostĜedí v ránČ. PĜi preventivní
aplikaci na neporušenou pokožku adheruje krytí se
silikonovou spodinou k povrchu kĤže. PČna chrání a
napomáhá redistribuci tlaku
Neperforovaná silikonová
Silikonová krycí vrstva s adherentní podporou neabsorbuje
krytí
vlhkost a chrání kĤži pĜed poškozením.
Perforovaná krytí se
Perforovaná silikonová krycí mĜížka s jednostrannou
silikonovou adherentní
adhezivní vrstvou (šetrnou adherentní kontaktní vrstvou)
vrstvou
neabsorbuje vlhkost, ale odvádí ji do sekundárního krytí.
Zvlhþující krémy
K léþbČ þi prevenci suché, drsné, olupující se a svČdící
pokožky a jiných drobných podráždČni kĤže.
Ochranné bariérové krémy Chrání poškozenou i nepoškozenou pokožku pĜed vlhkostí,
adhezivním traumatem a tĜením.
Ochranné spreje
VytváĜí prodyšný transparentní film, který chrání
poškozenou i nepoškozenou pokožku pĜed vlhkostí,
traumatem a tĜením.
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PĜíloha 4

KONTROLNÍ KRITÉRIA
1) Je k dispozici doporuþený postup týkající se prevence poškození kĤže osobními
ochrannými pomĤckami (OOPP)?
2) Má zdravotnický pracovník k dispozici dostateþné množství OOPP kompatibilních
s úrovní rizika a péþe, kterou poskytuje?
3) Používá zdravotnický pracovník k mytí rukou nedráždivá, pH neutrální
mýdla/detergenty?
4) Má zdravotnický pracovník k dispozici kvalitní hydrataþní a/nebo ochranné krémy
(po mytí rukou) bez potenciálnČ dráždivých složek?
5) Má zdravotnický pracovník k dispozici ochranné krytí kĤže, aby nedošlo k jejímu
poškození pĤsobením OOPP?
Pro ovČĜení kritérií jsou používané metody:
x


Pohled, dotaz nebo pozorování zdravotnického pracovníka pĜi práci.
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Podmínky akreditace CT pracovišĢ pro Populaþní pilotní program þasného
záchytu karcinomu plic
Podrobná metodika programu je zveĜejnČná na stránkách Ministerstva zdravotnictví [1].
ProvádČní CT vyšetĜení a jejich hodnocení se Ĝídí dokumentem Národní radiologické standardy
a indikaþní kritéria – VyšetĜení výpoþetní tomografií v rámci pilotního programu þasného
záchytu karcinomu plic (dále jen NRS), [2]. Na základČ NRS vypracuje pracovištČ Místní
radiologický standard pro CT vyšetĜení v rámci Programu.
Ministerstvo zdravotnictví zĜídí ve spolupráci s Radiologickou spoleþností ýLS JEP, Národním
screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ýR, Státním úĜadem pro
jadernou bezpeþnost, ýeskou spoleþností fyzikĤ v medicínČ, Spoleþností radiologických
asistentĤ ýR, Všeobecnou zdravotní pojišĢovnou a Svazem zdravotních pojišĢoven ýR komisi
pro schvalování pracovišĢ pro þasný záchyt karcinomu plic (dále jen komise), která je poradním
orgánem ministra zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví uveĜejní na svých internetových stránkách (záložka –
Úvod/Programy a strategie/Screeningové programy) výzvu poskytovatelĤm k podání žádosti
o zaĜazení do programu vþetnČ formuláĜe žádosti.
Komise vyhodnotí žádosti poskytovatelĤ o zaĜazení do screeningového programu, zajistí
provedení místního šetĜení za úþelem ovČĜení skuteþností uvedených v žádosti poskytovatele
a v pĜípadČ splnČní všech podmínek vydá OsvČdþení o zaĜazení do Pilotního programu þasného
záchytu karcinomu plic, které je platné po dobu trvání programu, tedy maximálnČ 5 let.
Radiologické pracovištČ musí splnit následující požadavky:
CT pracovištČ
x
x

PracovištČ je zahrnuté do komplexního onkologického centra.
Na pracovišti bylo provedeno alespoĖ 1000 CT vyšetĜení hrudníku roþnČ v posledních
3 letech (mĤže se jednat i o vyšetĜení, která jsou souþástí vyšetĜení hrudníku a bĜicha).

Personální zabezpeþení
x

x

x

Na pracovišti je v souladu s vyhláškou þ. 99/2012 Sb. [3] vždy pĜítomen alespoĖ jeden
radiologický asistent zpĤsobilý k provádČní CT vyšetĜení bez odborného dohledu
a lékaĜ radiolog.
Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku a intervenþní radiologii je dostupný podle
vyhlášky þ. 99/2012 Sb.[3], tzn., že je dostupná jeho rada a pomoc prostĜednictvím telefonu
nebo elektronicky a v pĜípadČ potĜeby jeho fyzická pĜítomnost.
Na pracovišti jsou zamČstnaní minimálnČ dva oprávnČní lékaĜi, kteĜí v rámci
pilotního programu samostatnČ popisují vyšetĜení, mají specializovanou zpĤsobilost
v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxi zahrnující popis minimálnČ 300 CT
hrudníku za rok po dobu pĜedešlých 3 let (oprávnČný lékaĜ).
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Kvalitativní parametry CT vyšetĜení
CT vyšetĜení se provádí technikou nízké dávky, doporuþené parametry jsou podrobnČ uvedené
v NRS. VyšetĜení je na takové kvalitativní úrovni, aby bylo schopné odhalit abnormality
odpovídající plicnímu karcinomu, tedy pĜedevším plicní uzly a masy. Dále umožĖuje mČĜit
jejich velikost, denzitu, objem a urþit vztah k okolním strukturám nebo orgánĤm. Dále vyšetĜení
umožĖuje odhalení (ne nezbytnČ detailní posouzení) i dalších patologií relevantních pro
vyšetĜovanou þást populace, pĜedevším se jedná o intersticiální zmČny (obraz obvyklé
intersticiální pneumonie – UIP) a pokroþilý emfyzém.
Technické parametry CT zaĜízení, na kterém se vyšetĜení provádí
x
x
x
x
x
x

Multidetektorové CT zaĜízení schopné akvizice minimálnČ 64 datových stop bČhem jedné
otáþky rentgenky,
StáĜí CT zaĜízení pĜi vstupu do pilotního programu maximálnČ 8 let,
Minimální þas rotace soustavy rentgenky a detektorĤ o 360°  0,5 s,
Automatická modulace proudu rentgenky ATCM podélná a souþasnČ úhlová, tj. 3D
modulace (CT skenery bez 3D ATCM nelze použít),
Akviziþní protokol odpovídá parametrĤm uvedeným v NRS, je optimalizovaný a je
uložený v ovládací stanici,
Zobrazení a archivace CTDIvol a DLP.

Technické parametry diagnostických stanic a displejĤ na kterých se provádí hodnocení
Diagnostická stanice
x Používaný software je certifikovaný jako prostĜedek zdravotnické techniky,
x Software umožĖuje:
Օ Simultánní zobrazení ve více rovinách,
Օ Plynulý pohyb mezi vrstvami a plynulou zmČnu šíĜky zobrazených vrstev,
Օ MČĜení rozmČrĤ, denzity, objemu uzlu a výpoþet zdvojovacího þasu,
Օ ProvádČní MPR a MIP rekonstrukcí v libovolných rovinách,
Օ Export dat do úložištČ PACS,
Օ Export na externí pamČĢové médium (CD, DVD, HDD, flash disk) ve formátu DICOM.
Displej
Displeje pro primární diagnostiku, na kterých se hodnotí CT obrazy:
x Jsou schválené jako prostĜedky zdravotnické techniky,
x Jejich rozlišení je minimálnČ 1 Mpx,
x Minimální kalibrovaný jas bílé barvy je 300 cd/m2,
x Kalibrovaný jas þerné barvy je menší než 1 cd/m2,
x Diagnostický displej je pĜipojen k odpovídající grafické kartČ, umožĖující DICOM
zobrazení a kalibraci na GSDF kĜivku s tolerancí ± 20 %.

32

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 8/2021

Podmínky radiaþní ochrany na pracovištích
Poskytovatel musí mít platné povolení nakládání se zdrojem ionizujícího záĜení od Státního
úĜadu pro jadernou bezpeþnost podle požadavkĤ zákona þ. 263/2016 Sb. [4], postupuje podle
NRS a zajišĢuje plnČní povinností zákona þ. 373/2011 Sb. [5] vztahujících se ke klinickým
auditĤm.
Interdisciplinární spolupráce
PracovištČ je souþástí komplexního onkologického centra, spolupracuje s pneumologem nebo
praktickým lékaĜem, který zaĜadil vyšetĜovanou osobu do programu. V pĜípadČ pozitivních
nálezĤ je radiolog þlenem multidisciplinárního týmu rozhodujícího o dalším diagnostickém
a léþebném postupu.
Sledování a vyhodnocování screeningového programu (datový audit)


Radiologické pracovištČ zaznamenává údaje o screeningovém procesu v datovém rozsahu
(struktuĜe) stanoveném tímto dokumentem (pĜíloha þ. 1: Doporuþené parametry datového
auditu). Minimální rozsah dat sbíraných screeningovými centry pro úþely datového auditu
mĤže být aktualizován dodatky schválenými Komisí. Centrálním sbČrem dat screeningového
programu a poskytováním výsledkĤ datového auditu Komisi je povČĜen ÚZIS ýR. Adresná data
jsou na základČ souhlasu se zpracováním osobních údajĤ subjektu údajĤ z radiologických
pracovišĢ pĜedávána ÚZIS ýR na základČ písemné smlouvy mezi ÚZIS ýR a poskytovatelem
zdravotních služeb. Exportované datové soubory v pĜedepsané struktuĜe pĜedává poskytovatel
zdravotních služeb formou bezpeþného pĜedání (elektronický pĜenos šifrovaných datových
souborĤ, dle instrukcí ÚZIS ýR zveĜejnČných v manuálu k pĜenosu datových souborĤ na
stránkách ÚZIS ýR). Centrální sbČr dat probíhá na pokyn Komise nejménČ 4krát roþnČ, vždy
za každý kalendáĜní kvartál (pĜípadnČ doplnČní a opravy za pĜedchozí období) do konce
následujícího mČsíce po ukonþení kalendáĜního kvartálu.
OvČĜení plnČní podmínek screeningového programu
Poskytovatel zdravotních služeb, jehož souþástí je radiologické pracovištČ zaĜazené do
programu, umožní zástupcĤm Komise provedení auditu. PĜedmČtem auditu je ovČĜení
dodržování podmínek pro zaĜazení do programu. ÚZIS ýR, na základČ souhlasu poskytovatele,
poskytuje Komisi pro úþely datového auditu programu statistické informace s urþením
konkrétního poskytovatele zdravotních služeb, jehož souþástí je radiologické pracovištČ
zaĜazené do programu.
Podmínky úhrady
VyšetĜení je hrazené z veĜejného zdravotního pojištČní, pokud je indikované pneumologem
nebo praktickým lékaĜem u osoby zaĜazené do programu provedené na pracovišti, které je
držitelem OsvČdþení. Intervaly vyšetĜení, zpĤsob jejich provedení a hodnocení musí být
v souladu s Metodikou programu [1] a NRS [2]. U kontrol se interval mezi vyšetĜeními Ĝídí
doporuþením v závČru pĜedchozího nálezu.
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PĜílohy:
PĜíloha þ. 1: Doporuþené parametry datového auditu
Související pĜedpisy
1. Metodika realizace populaþního programu þasného záchytu karcinomu plic [online]
https://www.mzcr.cz/metodika-realizace-populacniho-pilotniho-programu-casnehozachytu-karcinomu-plic/
2. VČstník
Ministerstva
zdravotnictví
ýR
þ.
3/2021.
[online]
https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-3-2021/
3. Vyhláška þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpeþení
zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
4. Zákon þ. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
5. Zákon þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
PĜíloha þ. 1: Doporuþené parametry datového auditu
Radiologické pracovištĢ po vyšetƎení vyplní výsledky vyšetƎení do databáze (technologie pƎedání
elektronických dat bude specifikována) snásledujícími položkami (datové rozhraní je specifikováno
vtabulkáchníže).IdentifikovatelnéúdajelzepƎedávatpouzeztituluudĢlenéhoSZOÚ.

Tab.1:Základníúdajeopacientovi
PARAMETR






NÁZEVPOLE

DATOVÝTYP

POPISPOLE

Rodnéēíslopacienta

rc_pacient

Char(10)

Záznamrodnéhoēíslabez
lomítka.Nastavenívalidace
zadanéhoR,napƎ.ovĢƎení
správnostidlekontrolní
ēíslice.

Jménapacienta

jmeno_pacient

Char(20)

VyplnĢníceléhojména
pacienta.

PƎíjmenípacienta

prijmeni_pacient Char(20)

VyplnĢníceléhopƎíjmení
pacienta.

Datumnarození
pacienta

dat_narozeni

Datumnarozenípacientave
formátuDDͲMMͲRRRR

datum(DDͲMMͲ
RRRR)
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Tab.2:ProvedenévyšetƎení
PARAMETR

UnikátníIDvyšetƎení

NÁZEVPOLE

id_vysetreni

DATOVÝTYP

POPISPOLE

Integer

Identifikátor–primárníklíē
proprovedenévyšetƎení


Rodnéēíslopacienta

rc_pacient

Char(10)

identifikátor–cizíklíē–z
tabulky„Základníúdajeo
pacientovi“

TypvyšetƎení

typ_vysetreni

Integer(1)

TypprovedenéhovyšetƎení–
vyjádƎenokódempodle
ēíselníku1.1

Datumprovedení
vyšetƎení

dat_vysetreni

datum(DDͲMMͲ
RRRR)

DatumprovedenívyšetƎení
veformátuDDͲMMͲRRRR

PƎítomnostuzlu

uzel_pritomen

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Poēetuzlƽ

pocet_uzlu

Integer(1)

PokuduzelpƎítomen=1,tak
sevyplnípoēetnalezených
uzlƽ.

Vedlejšínálezy–
emfyzém

vn_emfyzem

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Vedlejšínálezy–fibróza

vn_fibroza

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Vedlejšínálezy–jiné

vn_jine

Text(30)

Specifikacejinýchvedlejších
nálezƽ

ZávĢrvyšetƎení

zaver_vys

Integer(1)

ZávĢrprovedeného
vyšetƎení–vyjádƎenokódem
podleēíselníku1.2



Tab.3:Nalezenéuzly
(provázánoskonkrétnímvyšetƎením)
PARAMETR

Identifikaēníēíslouzlu

NÁZEVPOLE

id_uzlu

DATOVÝTYP

Integer

Identifikátor–primárníklíē
prodanýuzel

Integer

identifikátor–primárníacizí
klíē–ztabulky„Provedené
vyšetƎení“

Integer(1)

KlasifikaceN–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.3


UnikátníIDvyšetƎení

id_vysetreni


KlasifikaceN

klasif_n

POPISPOLE
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KlasifikaceR

klasif_r

Integer(1)

KlasifikaceR–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.4

Lalok–PHL

lalok_phl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–PSL

lalok_psl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–PDL

lalok_pdl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–LHL

lalok_lhl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–LDL

lalok_ldl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lokalizace

lokalizace

Integer(1)

Lokalizaceuzlu–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.5

Charakteruzlu

charakter

Integer(1)

Charakteruzlu–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.6

Dalšícharakteristika–
Okraje

Charakter_okraje Integer(1)

Charakteristikaokraje–
vyjádƎenokódempodle
ēíselníku1.7

Dalšícharakteristika–
Kalcifikace

charakter_kalcif

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Dalšícharakteristika–
Tuk

charakter_tuk

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Objem(mm3)

objem

Integer

Uveěteobjem,pokudje
možnýjehorelevantní
výpoēet

RozmĢr–mean(mm)

rozmer_mean

Integer

PouzeneníͲlimožnéspoēítat
objemnebojeobjem
irelevantní

RozmĢr–min(mm)

rozmer_min

Integer

PouzeneníͲlimožnéspoēítat
objemnebojeobjem
irelevantní

VDT(dny)

vdt

Integer

U2.adalšíchvyšetƎení




ýíselníky k tabulkám datového auditu
íselník1.1
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KÓD

TYPVYŠET\ENÍ

1

Vstupní

2

KontrolnívƎádnémtermínu

3

Kontrolníponeurēitémnálezu
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íselník1.2
KÓD

ZÁV RVYŠET\ENÍ

1

Negativní(doporuēenovyšetƎenídleharmonogramu)

2

Neurēitý(doporuēenovyšetƎenívkratšímintervalu)

3

Pozitivní(doporuēenakonzultacemultidisciplinárníhotýmu)


íselník1.3
KÓD

KLASIFIKACEN

1

N1

2

N2

3

N3

4

N4


íselník1.4
KÓD

KLASIFIKACER

1

R1

2

R2

3

R3


íselník1.5
KÓD

LOKALIZACE

1

Subpleurální/perifisurální

2

Parenchymová


íselník1.6
KÓD

CHARAKTERUZLU

1

Solidní

2

ásteēnĢsolidní

3

Denzitamléēnéhoskla


íselník1.7
KÓD

DALŠÍCHARAKTERISTIKA–OKRAJE

1

Hladký

2

Neostrý

3

Cípatý

4

Lobulovaný

5

Spikulární
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Metodický pokyn pro systematické využívání poskytovatelĤ první
pomoci na vyžádání (first responderĤ)
Obsah
1. Základní východiska
2. Definice pojmĤ
3. Podmínky vzdČlávání first responderĤ
4. Indikace pro aktivaci first responderĤ
5. ZpĤsob aktivace a operaþního Ĝízení first responderĤ
6. Požadavky na dostupnost first responderĤ
7. Vyhodnocování spolupráce
8. Právní aspekty
9. Seznam zdrojĤ

1. Základní východiska
ěešení akutních zdraví þi život ohrožujících stavĤ vyžaduje poskytnutí rychlé a úþelné pomoci.
Pomoc je podmínČna bezchybným fungováním a návazností jednotlivých þlánkĤ ĜetČzce
pĜežití – co nejrychlejší aktivací zdravotnické záchranné služby, okamžitým zahájením
poskytování první pomoci na místČ události a zajištČním rychlé návaznosti profesionálních
zdravotních služeb. SprávnČ poskytovaná první pomoc na místČ pĜíhody je klíþovým
momentem, který mĤže v ĜadČ pĜípadĤ ovlivnit pĜežití pacienta anebo prĤbČh jeho další léþby.
Plošné ovlivnČní kvality první pomoci poskytované náhodnými svČdky na místČ události je
obtížné – školení a osvČta široké laické veĜejností je þasovČ i ekonomicky nároþnou cestou.
Racionální možností, jak zvýšit kvalitu poskytované první pomoci, je proškolování a výcvik
vybraných menších skupin poskytovatelĤ první pomoci na vyžádání (tzv. first responderĤ) a
jejich systémové využívání v pĜípadČ potĜeby. V ĜadČ evropských zemích je tento zpĤsob
zajištČní poskytnutí kvalitní první pomoci do pĜíjezdu zdravotnické záchranné služby využíván
stále þastČji.
Hlavním cílem využívání first responderĤ je snaha o zlepšování výsledkĤ léþby život
ohrožujících stavĤ, napĜ. srdeþních zástav nebo masivního krvácení, zejména pokud existuje
reálný pĜedpoklad, že první pomoc poskytovaná náhodnými svČdky události není možná nebo
je provádČna s nižší efektivitou (napĜ. nevyškolenými laiky nebo zachránci bez pomĤcek).
Dlouholeté zkušenosti s využíváním first responderĤ existují v oblastech s obtížnČ dostupnou
zdravotnickou záchrannou službou (napĜ. na horách nebo na venkovČ). Na základČ
publikovaných výsledkĤ prokazujících významné zlepšení výsledkĤ kvalitního pĜežití pacientĤ
pĜi poskytnutí první pomoci vyškolenými zachránci, zejména pĜi þasné defibrilaci pomocí
automatizovaného externího defibrilátoru (AED), se využívání vyškolených poskytovatelĤ
první pomoci na vyžádání v ĜadČ vyspČlých zemí rozšíĜilo rovnČž do oblastí s dobĜe dostupnou
zdravotnickou záchrannou službou, vþetnČ mČstských aglomerací. Odborné spoleþnosti
ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) a ERC (European Resuscitation
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Council) na základČ dostupných vČdeckých dĤkazĤ doporuþují aktivaci vyškolených osob
ochotných pomoci prostĜednictvím textové zprávy nebo mobilní aplikace, pokud se nacházejí
v blízkosti pĜedpokládané srdeþní zástavy.
Ve zpĤsobu organizace a rozsahu využívání first responderĤ na regionální úrovni existuje
velká variabilita, která reflektuje lokální odlišnosti v dostupnosti zdravotnické záchranné služby
na území daného kraje, demografické a geografické charakteristiky jednotlivých území, rovnČž
tak historické souvislosti v oblasti vzdČlávání a dosavadní spolupráci poskytovatelĤ
zdravotnické záchranné služby s rĤznými poskytovateli první pomoci.
Tento metodický pokyn stanovuje jednotnou koncepci systému poskytování první pomoci na
vyžádání v ýeské republice za úþelem dosažení jeho maximální efektivity pĜi souþasném
zajištČní vysoké bezpeþnosti pro pacienty.

2. Definice pojmĤ
První pomoc je souborem základních odborných a technických opatĜení vedoucích k záchranČ
života þi zdraví, která lze provést bez jakéhokoliv vybavení nebo s použitím jednoduchých
pomĤcek (napĜ. AED, protektivní pomĤcky, obvazový materiál apod.), pokud jsou dostupné.
První pomoc zahrnuje napĜ. pĜerušení pĤsobení sil bezprostĜednČ ohrožujících zdraví nebo
život postiženého, pĜivolání zdravotnické záchranné služby a úkony, které slouží k záchranČ
života nebo zábranČ zhoršení jeho stavu (zástava život ohrožujícího krvácení, resuscitace
apod.).
SvČdek události je jakákoliv osoba, která se u události s ohrožením zdraví þi života vyskytla
náhodnČ a první pomoc poskytuje na základČ svých znalostí a dovedností, anebo poskytuje
tzv. telefonicky asistovanou první pomoc na základČ instrukcí operátora zdravotnického
operaþního stĜediska (dále jen ZOS) po zavolání na tísĖovou linku 155, nebo po pĜepojení na
tuto linku z operaþního stĜediska ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS).
SvČdek události není na její místo vyslán ani na ni není upozornČn operaþním stĜediskem
jakékoliv složky IZS.
First responder je proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání, který je zapojen do
systému koordinovaného a aktivovaného ZOS poskytovatele zdravotnické záchranné služby
pĜíslušného kraje.
Podle formy uzavĜeného smluvního vztahu za úþelem poskytování první pomoci na vyžádání
je možné first respondery rozdČlit do dvou základních skupin:
a) First respondeĜi IZS jsou pĜíslušníci základních a ostatních složek IZS, napĜ.
Hasiþského záchranného sboru ýR, Policie ýR, Horské služby ýR apod., vyzvaní
k poskytnutí první pomoci na základČ žádosti ZOS prostĜednictvím svého vlastního
operaþního stĜediska. Poskytování první pomoci na vyžádání vykonávají v rámci
pracovnČ-právního vztahu uzavĜeného se svým zamČstnavatelem (nebo svou
organizací) v rámci IZS. PĜípadné využívání first responderĤ IZS v systému
poskytování první pomoci stanovuje smluvní vztah pĜíslušné složky IZS
s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje. Smlouva o
poskytování první pomoci na vyžádání rovnČž stanovuje povinnosti poskytovatele
zdravotnické záchranné služby v oblasti odborné pĜípravy first responderĤ a stanovuje
její rozsah. First respondeĜi IZS jsou obvykle vybaveni AED.
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b) Dobrovolniþtí first respondeĜi (angl. volunteer first responders) jsou vyškolení
zachránci poskytující první pomoc dobrovolnČ na základČ výzvy nebo notifikace ZOS.
Podmínkou jejich zaĜazení do systému je uzavĜení dobrovolnické smlouvy
s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje. Pro zajištČní
þinnosti dobrovolnických first responderĤ jsou preferováni zdravotniþtí pracovníci
poskytovatele zdravotnické záchranné služby, kteĜí nejsou v dobČ aktivace ve výkonu
svého povolání. Dobrovolniþtí first respondeĜi jsou odbornČ pĜipraveni k poskytování
první pomoci s využitím jednoduchých pomĤcek, zpravidla však nejsou vybaveni AED.
Systém dobrovolnických first responderĤ mĤže ve vybraných lokalitách doplĖovat
systém first responderĤ IZS, výhradnČ však na základČ rozhodnutí pĜíslušného
poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Dobrovolník je definován jako osoba, která se vČdomČ a svobodnČ rozhodne vČnovat þást
svého þasu, energie a schopností ve prospČch druhých a tuto þinnost vykonává bezplatnČ. Za
dobrovolnickou službu se nepovažuje þinnost týkající se uspokojování osobních zájmĤ, anebo
je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdČleþné þinnosti anebo v pracovnČprávním
vztahu, služebním pomČru nebo þlenském pomČru.

3. Podmínky vzdČlávání first responderĤ
Rozsah potĜebného minimálního vzdČlání first responderĤ stanovuje, garantuje a ovČĜuje
poskytovatel zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje. PĜed zaĜazením do systému
musí každý first responder absolvovat úvodní certifikovaný kurz ERC Kardiopulmonální
resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (KPR/AED) nebo podobný
kurz odpovídajícího rozsahu, který je garantován zdravotnickou záchrannou službou
pĜíslušného kraje. Platnost certifikátu kurzu KPR/AED je maximálnČ 5 let, po uplynutí této doby
je nutné certifikát obnovit. Zdravotnická záchranná služba stanovuje rovnČž rozsah povinného
kontinuálního vzdČlávání first responderĤ podle úrovnČ jejich znalostí a dovedností, minimálnČ
však 1x roþnČ. PĜi využívání first responderĤ k jiným zásahĤm, než u pacientĤ
s pĜedpokládanou náhlou zástavou obČhu musí být úvodní kurz rozšíĜen o výuku poskytování
první pomoci pĜi Ĝešení dalších neodkladných stavĤ, které definuje zdravotnická záchranná
služby podle svých specifických požadavkĤ. Podmínkou využívání dobrovolnických first
responderĤ z Ĝad laické veĜejnosti je doložení platného certifikátu ERC o úspČšném
absolvování kurzu KPR/AED, ILS (Intermediate Life Support) nebo ALS (Advanced Life
Support) nebo podobných kurzĤ odpovídajícího rozsahu, které jsou garantovány pĜíslušnou
zdravotnickou záchrannou službou. Platný certifikát ERC nemusí doložit dobrovolniþtí first
respondeĜi, pokud jsou zároveĖ zdravotnickými pracovníky zdravotnické záchranné služby
pĜíslušného kraje.

4. Indikace pro aktivaci first responderĤ
First respondeĜi jsou aktivováni výhradnČ operátory ZOS zdravotnické záchranné služby
pĜíslušného kraje na základČ pĜíjmu a vyhodnocení tísĖového volání a stanovení stupnČ
naléhavosti tísĖové výzvy. Zpravidla se jedná o události prvního stupnČ naléhavosti, kdy
dochází k selhávání základních životních funkcí postiženého, situace na místČ není zĜejmá
nebo hrozí nebezpeþí z prodlení. NejþastČjším dĤvodem pro aktivaci first responderĤ jsou
srdeþní zástavy vyžadující zahájení resuscitace. First respondeĜi IZS mohou být aktivováni
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rovnČž pĜi událostech nižšího stupnČ naléhavosti, zejména v oblastech s delšími dojezdovými
þasy zdravotnické záchranné služby. Rozsah indikací pro aktivaci first responderĤ je
doporuþeno definovat ve smlouvČ o poskytování první pomoci na vyžádání uzavĜené mezi
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a spolupracujícími složkami IZS, pĜípadnČ
v dobrovolnické smlouvČ uzavírané s dobrovolnickými first respondery.

5. ZpĤsob aktivace a operaþního Ĝízení first responderĤ
First respondery aktivuje výhradnČ ZOS zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje na
základČ rozhodnutí operátora, pĜípadnČ automaticky generovanou výzvou k aktivaci na
základČ pĜedem definovaného algoritmu. PĜedání výzvy k zásahu mĤže být first responderĤm
zajištČno pomocí telefonického spojení, mobilní aplikace, textové zprávy anebo
prostĜednictvím operaþního stĜediska složek IZS. Metodiku aktivace first responderĤ stanovuje
provozní Ĝád konkrétního ZOS podle využívaných složek a zpĤsobĤ aktivace, které jsou
v daném kraji pro tuto službu využívány. Operátor ZOS musí být rovnČž schopen výzvu
k zásahu first respondera kdykoliv zrušit, zejména pokud není jeho pomoc nadále potĜebná.
First responder mĤže být ze zásahu odvolán na základČ rozhodnutí operátora ZOS nebo
automaticky po dojezdu první výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby na místo
události.
Konkrétní zpĤsoby aktivace a operaþního Ĝízení first responderĤ se doporuþuje definovat ve
smlouvČ o poskytování první pomoci na vyžádání uzavĜené mezi poskytovatelem zdravotnické
záchranné služby a spolupracujícími složkami IZS, pĜípadnČ v dobrovolnické smlouvČ
uzavírané s dobrovolnickými first respondery.

6. Požadavky na dostupnost first responderĤ
Tvorba sítČ first responderĤ IZS, pĜípadnČ dobrovolnických first responderĤ, její rozsah a
konkrétní indikace pro její využívání jsou plnČ v kompetenci zdravotnické záchranné služby
pĜíslušného kraje v závislosti na demografických, geografických a dalších parametrech (viz
bod 1, odst. 4).
Existencí sítČ first responderĤ není dotþena možnost nákupu a využívání AED pro urþitou
skupinu osob s vlastním systémem aktivace. Registr osob a subjektĤ poskytujících první
pomoc na vyžádání eviduje pĜíslušná zdravotnická záchranná služba.

7. Vyhodnocování spolupráce
Evidenci zásahĤ a úþinnost využívání first responderĤ provádí zdravotnická záchranná služba
pĜíslušného kraje.

8. Právní aspekty
First responder není zdravotnickým pracovníkem s odbornou zpĤsobilostí, popĜ.
specializovanou zpĤsobilostí, zvláštní odbornou zpĤsobilostí, zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí dle zákona þ. 96 /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti
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k výkonu nelékaĜských zdravotnických povolání a k výkonu þinností souvisejících
s poskytováním zdravotní péþe a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o
nelékaĜských zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nebo zákona þ.
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Z právního hlediska se v pĜípadČ poskytování první pomoci na vyžádání jedná o laickou první
pomoc, kterou poskytuje dobrovolník. V rámci navrhovaného systému je zapojení laických
dobrovolníkĤ podmínČno absolvováním školení, kurzĤ první pomoci, a to v pravidelných
intervalech k udržení znalostí a dovedností.
První pomoc poskytovaná first responderem vychází z obecné prevenþní povinnosti každého
þlovČka, je obecnČ definována v ustanovení § 2900 a násl. zákona þ. 89/2012, obþanský
zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, podle kterého má každý povinnost poþínat si pĜi svém
konání tak, aby nedošlo k nedĤvodné újmČ na svobodČ, životČ, zdraví nebo na vlastnictví
jiného. Povinnost zakroþit na ochranu jiného má ten, kdo mĤže podle svých možností a
schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vČdČt, že hrozící závažností zjevnČ
pĜevyšuje, co je tĜeba k zákroku vynaložit, v tomto pĜípadČ odvrátit hrozící škodu na zdraví
postižené osoby. Co se týká odpovČdnosti za škodu, podle § 2906 zákona þ. 89/2012,
obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, není first responder – laik aplikující první
pomoc povinen k náhradČ újmy tím zpĤsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit
nebezpeþí jinak nebo nezpĤsobí-li následek zjevnČ stejnČ závažný nebo ještČ závažnČjší než
újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze (tzv. jednání v krajní
nouzi).
Co se týká trestnČprávní odpovČdnosti, zákon þ. 40/2009, trestní zákoník, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, stanoví v ustanovení § 150 trestní odpovČdnost za trestný þin „Neposkytnutí první
pomoci“. Pro pĜípadnou trestní odpovČdnost za postup pĜi poskytnutí první pomoci je nutné,
aby first responder svým jednáním jednak naplnil skutkovou podstatu konkrétního trestného
þinu a musí tak uþinit zavinČnČ, tj. úmyslnČ nebo nedbalostnČ. Neúmyslný trestný þin vyžaduje,
aby viník buć vČdČl, že mĤže následek zpĤsobit, ale nedbal toho, anebo sice nevČdČl, ale
vČdČt mČl a mohl. PĜi posouzení trestní odpovČdnosti za následky poskytnutí první pomoci se
aplikuje ustanovení § 28 odst. 1 zákona þ. 40/2009, trestní zákoník, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ stanoví, které stanoví, že se nejedná o trestný þin, pokud nČkdo odvrací nebezpeþí
pĜímo hrozící zájmu chránČnému trestním zákonem (tj. nebezpeþí na zdraví a životČ). Nejde
o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpeþí za daných okolností odvrátit jinak anebo
zpĤsobený následek je zĜejmČ stejnČ závažný nebo ještČ závažnČjší než ten, který hrozil,
anebo byl ten, komu nebezpeþí hrozilo, povinen je snášet.
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby odpovídá za poskytnutí pĜednemocniþní
neodkladné péþe na náležité odborné úrovni dle ustanovení § 4 odst. 5 zákona þ. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, v platném znČní, od okamžiku pĜevzetí pacienta zdravotnickým
pracovníkem, zamČstnancem zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje. Ponese také
odpovČdnost za poskytování instrukcí k zajištČní první pomoci prostĜednictvím sítČ
elektronických komunikací v rozsahu § 11 odst. 2 písm. d) zákona þ. 374/2011 Sb., o
zdravotnické záchranné službČ, v platném znČní. ZOS i v pĜípadČ využití first respondera
nadále metodicky vede telefonicky asistovanou první pomoc nezbytnou do pĜíjezdu výjezdové
skupiny na místo události.
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Na základČ tohoto metodického pokynu a související metodiky pro poskytování laické první
pomoci na vyžádání odpovídá poskytovatel zdravotnické záchranné služby pĜíslušného kraje
za pĜípravu kurzĤ první pomoci pro své spolupracující first respondery, za pravidelnost
provádČných kurzĤ a za teoretickou i praktickou náplĖ tČchto kurzĤ v rozsahu stanoveném
tímto metodickým pokynem.
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