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TISKOVÁ ZPRÁVA  

JEDNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ KOMISE KRIZOVÉHO ŠTÁBU LIBERECKÉHO KRAJE 

Ve čtvrtek 30. dubna 2009 se za účelem ověření funkčnosti krajského Pandemického plánu v souvislosti 
s výskytem nového viru chřipky A (H1N1) - „prasečí chřipky“ uskutečnilo jednání Epidemiologické 
komise krizového štábu Libereckého kraje. Kromě stálých členů byli k jednání přizváni ředitelé všech 
lůžkových zdravotnických zařízení LK. 

Přijatá opatření na krajské úrovni před jednáním Komise: 

→ informovanost - 28.4.09 byly ordinace praktických lékařů a zdravotnická zařízení obeslány základní 
informací o „prasečí chřipce“, následující den byla zdravotnickým zařízením rozeslána informace dle 
instrukcí Ministerstva zdravotnictví. 29.4.09 předseda Epidemiologické komise, ředitel KHS LK 
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., projednal situaci s hejtmanem LK. 

→ zajištění denního hlášení: denní hlášení běží v LK od 28.4.09, v požadovaném režimu a podobě je 
předáváno na MZ. Na jednání Komise byl zpřesněn a zjednodušen postup hlášení ze zdravotnických 
zařízení. Praktičtí obvodní a dětští lékaři budou tuto informaci předávat na KHS LK ad hoc. 

Z jednání Komise: 

→ zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení poskytly údaje o počtu lůžek reprofilizovaných pro 
potřeby pandemie - celkem za LK – 239; další kapacitu představuje Léčebna respiračních nemocí 
Cvikov, p.o.; 

→ byl dojednán postup při podezření na výskyt onemocnění – vzhledem k absenci infekčního lůžkového 
zařízení v LK je rozdělen na dobu, kdy funguje infekční ambulance Krajské nemocnice Liberec, a.s. a 
na dobu mimo její ordinační hodiny. V obou případech bude izolace pacienta zajišťována ad hoc na 
lůžkovém infekčním odd. zdravotnického zařízení mimo LK. Vzhledem k tomu, že tento postup 
představuje výrazné zvýšení rizika rozšíření viru chřipky a to zejména s ohledem na  nepřímou cestu 
pacienta na infekční odd, zvyšování počtu kontaktů, prodlužování doby do zajištění péče 
infekcionistou a dále rizika spojená s dispozičními a ostatními charakteristikami neinfekčních 
pracovišť, Komise naléhavě doporučuje hejtmanovi LK jednat ve věci minimalizace těchto rizik;  

→ KÚ LK ve spolupráci s HZS LK zajistí revizi a aktualizaci subjektů kritické infrastruktury; 

→ ochrana osob – byly demonstrovány vhodné ochranné pomůcky dýchacích cest v souladu s normou 
EN 149 FFP3 pro pracovníky ve zdravotnictví při ošetřování osob podezřelých z nákazy; 

→ očkovací skupina – bylo projednáno využití očkovací skupiny při Zdravotním ústavu se sídlem 
v Liberci. 

Komise konstatovala potřebu maximální informovanosti jak po linii odborné, tak po linii veřejnosti. 
K informování veřejnosti slouží zejména webové stránky KHS LK, KÚ LK, tiskové zprávy a mediální 
výstupy těchto institucí.   
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