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Vybavuje/tel.

HH/íté727/05/SE

Vec: Odborné usmernenie MZ SR o koordinácii poskytovania zdravotnej starostlivosti
pri zadržaní zásielky s podozrivým obsahom -zaslanie.

V prílohe Vám zasielam odborné usmernenie MZ SR o koordinácii poskytovania
zdravotnej starostlivosti pri zadržaní zásielky s podozrivým obsahom.
Upozoròujem, že v zmysle tohto odborného usmernenia sa bude na miesto zásahu
privoláva• aj regionálny hygienik, a to v prípade, že sa obsah zásielky podozrivý
z prítomnosti nebezpeènej látky uvol'nil do okolitého prostredia. Úlohou regionálneho
hygienika bude okrem iného aj:
l. Osobám potencionálne e xpOilOVal1ý!11
neznámemumateriálu nariadi• podl'a § 21 ods. 3
písm. d) zákona NR SR è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia l'udí v znení neskorších
predpisov opatrenie na predchádzanie ochoreniam; týmto opatrením bude spravidla
nariadenie karanténnych opatrení podl'a § 4 ods. 1 písm. c) zákona NR SR è. 272/1994Z.
z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskoršíchpredpisov, ktoré bude spoèíva• vo zvýšenom
zdravotnom dozore a lekárskom dohl'ade v súlade s § 17 ods. 2, 4 a 5 vyhlášky MZ SR è.
79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanieprenosným ochoreniam. Pod¾a§ 11 písm. a)
zákona NR SR è.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udív znení neskorších predpisov sú
fyzické osoby povinné plni• tieto opatrenia na predchádzanie ochoreniam; porušenie
povinností na úseku ochrany zdravia fyzickou osobou sa považuje za priestupok na úseku
zdravotníctva pod¾azákona o priestupkoch.
2. Urèi• potencionálne exponované osoby po príchode na miesto zásahu. Za potencionálne
exponované osoby sa považujú všetky osoby, ktoré boli prítomné v miestnosti, kde sa
vyskytla otvorená z ásielka s podozrivým o bsahom a taktiež osoby, ktorých pracovné
miesto zdiel'a spoloèný vykurovací, ventilaèný a vzduchqtechnický systém s danou
miestnos•ou.
S pozdravom

~.

I\\\:.~~.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Hlavný hygienik SR
ORADVEREJN~HO
ZDR,:'.',fOT.'-!fCiVA
SLOV[:'!~i.~EJ
:-~EF.!;2L:,\:Y

Príloha: pod¾a textu

826 45 8.3t;:;la"3,T:-r;3':5I;á
CG5ta52

.1 .

Je/elo"

P"ax

à;,-mall

Jntern~t

02/49284111

02/443 72"641

lIvzsr@m'z.s-r..\'k

w~j,'w.u,'zsr.sk

11,41

Odborné usmernenie Ministersh'a zdravotníctva Slovenskej republiky o koordinácii
poskytovania zdravotnej starostlivosti pri zadržaní zásielky s podozrivým obsahom

Bratislava, 1.8.2005

Èíslo: 20105/2005-0KM

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 20 ods. 3 písm. h) ar)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udív znení
neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

ÈLI
Úè.elom odborného usmernenia je definova• èinnosti pozemnej záchrannej zdravotnej
služby a usmerni• koordinaèné strediská integrovaného záchranného systému pri krajských
úradoch v oblasti riadenia èinnosti pozemnej záchranne.i zdravotnej služby a poskytovatel'ov
zdravotnej starostlivosti pri riešení opatrení po zachytení zásielky s podozrivým obsahom. Je
urèená koordinaèn)/m strediskám integrovaného záchranného systému pri krajských úradoch,
organizáciám pozemnej zácl1fannej zdravotnej služby, poskytovatel'om zdravotnej
starostlivosti, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, toxikologicko -inforrnaènému
centru, hasièskému a záchrarulému zboru a krízovému mallažmentu rezortu zdravotníctva.

Èl. II
Koordinaèné stredisko integro\1aného záchranného s)'stému nevysiela pozemnú
záchrannú zdravotnú službu pri zachytení zásielky s obsahom podozrivým na nebezpeènú
látku, ak nedošlo k jej otvoreniu a obsah podozri\'ej látky neunikol do prostredia a nespôsobil
kontamináciu osôb a prostredia.

Èl. III
(1) Pozemná záclu-annázdravotná služba sa \'ysiela vždy, ak sa obsah zásielky podozrivý na
nebezpeènú látku uvol'nil do okolitého prostredia, a došlo ku styku osôb s jej obsahom.
(2) Ak nastaneprípad pod¾aods

je potrebné,aby:

Ca) kontan1inované osoby vyèkalI v kontaminovanom priestore na príchod polície,
príslušníkov hasièského záchranného zboru, .jednotiek civilnej ocllfany, pozemnej
záchrannej zdravotnej služby a regionálneho h)/gienika,
Cb) sa zabezpeèilo t)/mto osobám poskytovanie pitnej vody a prístup k hygienickým

zariadeniam,
Cc) miestnos• na doèasnú izoláciu zasialU1utéosoby neopúš•ali, èím sa zabráni, aby sa
prípadný nebezpeènýobsah roznáša!.
(3) Kontaminované osoby sa podrobu.Jú hygIenIckej OèIste a v prípade potvrdenia, že ide
o nebezpeènú látku dekontaminácii.
(4) Dekontamináciu pod¾a poètu konlamll1ovaných osôb vykonávajú jednotky civilnej
ochrany alebo hasièského zácl1I-annéhozboru v blízkosti priestoru ohrozenia. V rámci

dekontaminácie vykona.jú odobratie kontaminovaného odevu zamorených osôb, a jeho
uschovanie do igelitových vakov každému zasialmutému samostatne, ktorý sa previaže,
zapeèatí a oznaèí menovkou.
(5) V urèenom priestore, ktorý stanoví velite¾ zásahu pozemná záchranná zdravotná služba
vykoná prvé predbežné lekárske vyšetrenia zasiahnutých osôb a poskytne prvú lekársku
pomoc a zabezpeèí po ich dekontaminácii prevoz na príslušné infekèné prípadne interné
oddelenia najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykoná príjem osôb a ich

hospitalizáciu.
(6) Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému pri krajskom úrade pod¾a
požiadavky vedúceho lekára pOZe1ll11ej
záchratmej zdravotnej služby poskytne infonnácie
najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom sa nachádza infekèné oddelenie a interné

oddelenie.
(7) Ak sa preukáže prítomnos• biologickej látky v podozrivej zásielke, regionálny hygienik
informuje hlavného hygienika SR, v pripade potvrdenia prítomnosti chemickej látky,
regionálny hygienik informujfdfoxikologicko informaèné centrum SR, za úèelom navrhnutia
spôsobov poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8) Kontaminované šatstvo a osobné veci zasiahnutých sú samostatne dekontanlinované,
pokial' sa nerozhodne o ich prípadnej likvidácii.
(9) Zdravotnícke zariadenie, ktoré prijme na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osoby,
zriaïuje
informaèné centrum, ktoré informuje verejnost' a rodilm)'ch príslušníkov
hospitalizovan)'ch o priebehu hospitalizácie a vedie preh¾ado prijatých osobáchdo ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
Èl. IV
Pri poskytovani zdravotnej starostlivosti pre kontaminované osoby je potrebné vždy
V)'kona• základné lekárske v)'šetrenia za úèelom zistenia, èi obsah podozri\'ej zásielky nie je
zdraviu škodlivý, životu nebezpeèný,alebo vysoko infekèný. O potrebe lekárskeho vyšetrenia
rozhodne operaèný vedúci krajského koordinaèného strediska integrovaného záchranného
systému, ktorý správu v rán1ci svojej služby prijal a aktivizo\'al pozemnú záchrannú
zdravotnú službu.
Èl. V
Pri zistení podozrivej zásielky, ktorej obsah unikol do prostredia a kontaminoval
osoby, postup uvedený èl. II. nariadi operaènývedúci koordinaèného strediska integrovaného
záchranného systému krajského úradu ústne v prvom poradí tej osobe, ktorá správu
koordinaènému centru odovzdáva. Po overení pravdivosti správy polícia bezodkladne
zabezpeèí izoláciu všetkých kontaminovaných osôb tak, aby nedošlo k ïalšiemu úniku
podozrivej látky do prostredia, až do príchodu dekontaminaèných jednotiek hasièského
záchranného zboru alebo civilnej ochrany, ktoré stano,'ia spôsoba postup pri dekontmninácii
(špeciálna oèista, hygienická oèista).

Èl. VI
Preprava kontaminovaných osôb do zdravotníckeho zariadenia sa nevykonáva. Až po
vykonaní dekontaminácie -èiastoènej špeciálnejoèisty alebo hygienickej oèisty, po odobraní
kontaminovaného šatstva a vydaní náhradných odevov (župan a prezúvky zabezpeèujú
dekontaminaèné jednotky a jednotky hygienickej oèisty) sa prevážajú osoby na infekèné,
prípadne interné oddelenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, v ktorých sa následne
hospitalizujú. Osoby, u ktorých po dekontaminácii a po vykonaní predbežného lekárskeho
vyšetrenia nebudú zistené príznaky ochorenia sa na základe .rozhodnutia orgánu na ochranu
zdravia prepúš•ajú do domácej izolácie a nariaïuje sa im zvýšený zdravotný dozor. Po
koneènom identifikovaní obsahu podozrivej zásielky sa \'ykonáva ïalšie lieèba. Ak bol obsah
podozrivej zásielky negatí\'ny, hospitalizovaní sú zo zdravotníckeho zariadenia po navráteni
šatstva a osobných vecí prepustení a pri osobách prepustených do domácej izolácie sa táto i
zv)'šený zdravotný dozor rušÍ.

Èl. VII
Lekárske vyšetrenie a následná hospitalizácia sa \fykonáva spravidla na infekènom
alebo intemom oddelení najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Aktiváciu dotknutých
zdravotníckych zariadení na zabezpeèenie príjmu osôb vykonáva koordinaèné stredisko
integrovaného záchranného systému prostredníctvom kontaktných osôb stálej služby, ktoré
bezodkladne informujú riaditel'a a príslušný manažment zdravotníckeho zariadenia o tejto
požiadavke. Riaditel' zdravotníckeho zariadenia zabezpeèuje ïalšiu organizáciu príjmu
zasiahnutých podl'a príslušnej èasti traumatologického plánu nemocnice.

Èl. VIII
Na úèely tohto odborného usmerneniaje potrebné, aby:
a) riaditelia dotknutých zdravotníckych zariadení zapracovali úlohy vyplývajúce
z tohto odborného usmerneniado vlasu1)'chtraumatologických plánov,
b) hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal úlohy vyplývajúce z tohto
odborného usmernenia dotknutým regionálnym hygienikom,
c) riaditel'ka toxikologicko informaèného centra zapracovala úlohy vyplývajúce
z tohto odborného usmernenia do povilmosti toxikologicko inforn1aèného

centra,
d) riaditel' odboru krízového manažmentuMinisterstva zdravotníctva Slovenskej
republiky usmernil krízový manažmentrezortu zdravotníctva v súlade s t)!mto
odborným usmernením.

Èl. IX
Toto odborné usmernenie nadobúda úèinnos• dJ10m septembra1005

Rudolf L A .l A C
minister
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