BRK-02-2019-05P
Prevence výskytu spalniček u příslušníků základních složek IZS a personálu
poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných krajem Vysočina

pro: jednání bezpečnostní rady kraje č. 2/2019 dne 22. 5. 2019
zpracoval(a): J. Murárik, M. Trojánek, J. Němec, V. Filová, S. Měrtlová
předkládá: M. Trojánek, J. Němec, V. Filová, S. Měrtlová
počet listů: 3
počet příloh:0
Popis problému:
Českou republikou se šíří vlna onemocnění spalničkami, které jsou vysoce nakažlivé a které
rozhodně není možné podceňovat. Původcem onemocnění je morbilli virus z čeledi
paramyxovirů. Jediným zdrojem nákazy je člověk, virus spalniček se přenáší vzdušnou
cestou pomocí sekretů infikované osoby či prostřednictvím kontaminovaných předmětů.
Na jednání BRK 22. 3. 2019 byla projednána i problematika výskytu spalniček u PČR, HZS,
ZZS a personálu zřizovaných nemocnic v kraji. Bylo přijato Usnesení 08/01/2018/BRK, kde
mimo jiné bylo uloženo „zpracovat návrh na opatření očkování osob kritické infrastruktury a
v případě potřeby zajistit proočkovanost na spalničky z důvodu zabezpečení funkčnosti IZS a
personálu nemocnice.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Stav prevence onemocnění spalničkami u základních složek IZS a personálu
zřizovaných nemocnic je následující:
1. Policie ČR KV
V rámci spalničkové epidemie nebyl u policistů a občanských zaměstnanců Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „KŘP-J“) do současné doby prokázán výskyt této
nemoci. Na základě úkolu ze společného jednání dne 27. 3. 2019 za účasti vedení
Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství Policie ČR k problematice spalničkové
epidemie byl zpracován návrh postupu provedení preventivního screeningu po jednotlivých
organizačních článcích KŘP-J zpracovaný odborem personálním KŘP-J:
Fáze č. 1:
Preventivní screening příslušníků a občanských zaměstnanců odboru cizinecké policie
KŘP-J
Probíhá od 1. 4. 2019, v současné době se ke screeningu dostavilo 90% příslušníků KŘP-J a
dvě občanské zaměstnankyně. U několika příslušníků KŘP-J bylo zjištěno negativní
proočkování.
Fáze č. 2:
Preventivní screening příslušníků a občanských zaměstnanců odboru služby pořádkové
policie KŘP-J - pohotovostní a eskortní oddělení KŘP-J, oddělení služební kynologie KŘP-J,
speciální jednotky Dukovany,
operačního odboru,
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odboru služby dopravní policie - oddělení silničního dohledu, dálniční oddělení Velký
Beranov,
odboru informačních a komunikačních technologií KŘP-J,
obvodních oddělení jednotlivých územních odborů KŘP-J dislokovaná v obcích
s rozšířenou působností,
dopravních inspektorátů jednotlivých územních odborů KŘP-J.
Fáze č. 3:
Preventivní screening příslušníků a občanských zaměstnanců zbývajících organizačních
článků KŘP-J.
2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále
také ZZS KV)
v průběhu období současné epidemie spalniček nebyl zaznamenán u zaměstnanců žádný
případ onemocnění, ani kontaktu s nemocnou osobou (nebyla nařízena karanténa).
V průběhu května a června 2018 ZZS KV na základě doporučení Krajské hygienické stanice
nabídla zaměstnancům vyšetření titru protilátek proti spalničkám a následnou možnost
přeočkování vakcínou Priorix. Možnost vyšetření na hladinu protilátek využilo 100
zaměstnanců z 220, na které se doporučení KHS vztahovalo. Z tohoto množství se nechalo
přeočkovat 50 zaměstnanců. Do konce dubna 2019 byla nabídnuta možnost přeočkování
všem zaměstnancům ZZS KV. Této nabídky využilo 47 zaměstnanců, kteří budou v nejbližší
době přeočkováni. Situaci ZZS KV dále monitoruje a je připravena postupovat podle dalších
doporučení orgánu veřejného zdraví. V případě, že by v organizaci došlo k výskytu
spalniček, či karanténního opatření ve zvýšené míře, má organizace zpracován Pandemický
plán, který by byl aktivován tak, aby byla zajištěna dostupnost PNP i za této situace.
3. Hasičský záchranný sbor KV
z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby došlo v průběhu
měsíce března a dubna k provedení plošného screeningu hladiny protilátek proti spalničkám
u všech příslušníků HZS ČR. Screeningu hladiny protilátek byly podrobeni všichni příslušníci
a občanští zaměstnanci HZS Kraje Vysočina, z celkového počtu 637 osob nebyly protilátky
zjištěny u 358 vyšetřených, tj. 56,2% sboru.
KŘ HB JI PE TR ZR
Celkem
97 97 112 108 116 107 637
Negativní 56 35 71 54 84 58 358
V současné době vyjednává GŘ HZS ČR s Ministerstvem zdravotnictví o formě úhrady
vakcín potřebných k aplikaci
4. Nemocnice zřizované krajem
Odbor zdravotnictví KrÚ provedl dotazníkové šetření, jehož smyslem bylo zjistit vyšetření
personálu na hladinu protilátek proti spalničkám a stav proočkovanosti personálu.
V nemocnicích proběhlo vyšetření na protilátky a těm zaměstnancům, kteří měli
nedostatečnou hladinu protilátek bylo nabídnuto očkování.
Jednotlivé reakce z nemocnic jsou uvedeny:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
začali již v loňském roce s očkováním proti spalničkám a také proti černému kašli.
Nabídli personálu urgentních příjmů, dětského oddělení, infekčního oddělení,
gynekologického oddělení, interního oddělení a kožní ambulance možnost vyšetření hladiny
protilátek proti spalničkám.
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Vyšetření podstoupilo 277 osob, u 90 osob byla hladina protilátek pod normálem
a přeočkovat se nechalo 35 osob. Dále postupně dochází k odběrům na protilátky a dle
zájmu k přeočkování.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Celkem naočkovali 66 zaměstnanců, 10 odmítlo vakcinaci, 3 odmítli odběr sérologie.
Kdo odmítl, podepsal formulář o odmítnutí.
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Zaměstnancům bylo nabídnuto vyšetření protilátek - proběhlo u 91 zaměstnanců v letech
2017/18. Očkování využilo 16 zaměstnanců, 2 odmítli. Dále se plánuje a následně proběhne
další vyšetření hladiny protilátek na dalších vytipovaných rizikových odděleních nemocnice
s doočkováním personálu bez protektivní hladiny protilátek.
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
V květnu 2018 prošel nemocnicí pacient se spalničkami. Nemocnice vyšetřila personál, který
se s pacientem setkal na protilátky, včetně personálu urgentního příjmu a LPS. Celkem bylo
provedeno 43 vyšetření, u 5 byly zjištěny hraniční protilátky a u 9 bez protilátek. Těmto 14
zaměstnancům bylo nabídnuto přeočkování na náklady nemocnice. 12 zaměstnanců bylo
přeočkováno ihned, 2 zaměstnanci s odkladem ( 1x ze zdravotních důvodů -borelióza, 1x
dlouhodobá nepřítomnost - stáž). Z tohoto vyplývá, že urgentní příjem a LPS jsou zajištěny
v rámci výskytu spalniček.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Zaměstnancům bylo nabídnuto vyšetření. Vyšetřeno bylo 90 zaměstnanců, o očkování
projevilo zájem 39 zaměstnanců.
Dle vyjádření KHS od začátku roku 2019 do 7. 5. jsou evidovány 2 případy výskytu spalniček
a to o okrese Pelhřimov (1 případ dospělý) a v okrese Jihlava (1 případ dítě 19 měsíců)
Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
 stav onemocnění spalničkami v Kraji Vysočina
 preventivní opatření u základních složek IZS a personálu nemocnic zřizovaných
krajem
dle materiálu BRK 02-2019-05P
odpovědnost: členové BRK,
termín: 22. 5. 2019
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