Příloha č. 8
POSTUP PŘI TRANSPORTU VZORKŮ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ NA PRŮKAZ PŮVODCŮ VYSOCE
NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ V ZAHRANIČNÍ LABORATOŘI
Postup vychází z dokumentu Ministerstva obrany „Směrnice pro transport vzorků
biologického materiálu k laboratornímu vyšetření na původce vysoce nakažlivých nemocí, pro
které nejsou v ČR kapacity, v zahraničí, a to silami a prostředky Ministerstva obrany“.
Tento postup vymezuje subjekty předurčené k zajištění transportu vzorků biologického
materiálu odebraného od osob, u kterých bylo lékařem stanoveno podezření na infekci
původci vysoce nakažlivé nemoci (vzorky), které nelze v podmínkách České republiky
diagnostikovat a z uvedených důvodů je nutno je transportovat do zahraniční laboratoře, která
má kapacity pro komplexní diagnostiku. Směrnice dále upravuje postupy při plánování
a vlastním provedení transportu vzorků.
Plánování transportu vzorků a jeho provedení za účelem laboratorního vyšetření je podmíněno
součinností složek Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva obrany (MO). Transport
vzorků silami a prostředky MO resp. Armády ČR (AČR) vyžaduje součinnost složek AČR,
především Společného operačního centra MO (SOC MO), Vojenské zdravotnické služby,
Odboru vojenské dopravy a Vzdušných sil AČR.
MO poskytne pro účely transportu vzorků síly a prostředky Speciálního mobilního
biologického týmu (SMBT), který je vyčleněn pro Ústřední poplachový plán složek
integrovaného záchranného systému (IZS) a jeho povolání je stanoveno Směrnicí náčelníka
Generálního štábu AČR k nasazování sil a prostředků Armády České republiky v rámci
integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky. V případě
potřeby může být SMBT využit také pro transport vzorků z určeného zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb do Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ). Dopravním
prostředkem pro případný letecký transport vzorků do zahraničí jsou určeny letouny 24.
základny dopravního letectva Praha-Kbely.
I.

Rozhodnutí o transportu vzorků
Státní zdravotní ústav
1. Odborně posoudí nezbytnost laboratorního vyšetření vzorků v zahraničí.
2. Provede výběr vhodné zahraniční laboratoře a naváže s touto laboratoří kontakt
prostřednictvím předem určeného pracovníka SZÚ.
3. Zajistí zabalení vzorků pro transport do zahraničí podle požadavků mezinárodně
platných předpisů, za podmínek stanovených přílohou 6 (Postup při odběrech, balení
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a pořizování průvodní dokumentace u vzorků biologického materiálu od pacienta
s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc před transportem vzorků k laboratornímu
vyšetření v zahraničí).
4. Odborně posoudí případnou potřebu využití vyčleněných sil a prostředků AČR pro
transport vzorků z určeného zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb
v ČR do SZÚ.
5. Neprodleně informuje o výsledcích odborného posouzení MZ.
Ministerstvo zdravotnictví
1. Na podkladě výsledků odborných posouzení SZÚ rozhodne o transportu vzorků do
zahraničí a o potřebě využití SMBT k transportu vzorků ze zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb do SZÚ a dále postupuje podle bodu II.
2. Rozhodnutí o transportu oznámí SZÚ a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví (OOVZ).
II. Vyžádání transportu vzorků
1. MZ vyžádá cestou Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR – operačního a informačního střediska (OPIS MV-GŘ HZS
ČR) od MO nasazení SMBT.
2. OPIS MV-GŘ HZS ČR předá žádost MZ na SOC MO.
3. SOC MO po konzultaci s příslušníkem odboru vojenského zdravotnictví MO aktivuje
SMBT (Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha), případně prostředek pro leteckou
přepravu (24. základna dopravního letectva Praha-Kbely).
Dokument, na základě kterého bude MZ vyžadovat transport vzorků do zahraničí, musí
obsahovat tyto informace:
1. místo převzetí vzorků (zpravidla SZÚ Praha);
2. osoba odpovědná za předání vzorků zabalených v souladu s mezinárodními předpisy
včetně telefonního kontaktu;
3. cílová laboratoř v zahraničí, včetně telefonického kontaktu;
4. místo předání vzorků v zahraničí, v případě letecké přepravy cílové letiště;
5. osoba odpovědná za převzetí vzorků pro zahraniční laboratoř, včetně telefonického
kontaktu.
III. Složky AČR v součinnosti v procesu plánování, vyžadování a vlastního
provedení přepravy vzorků
1. Společné operační centrum MO Praha
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2. Odbor vojenského zdravotnictví MO Praha
3. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha
4. Velitelství Společných sil Olomouc
5. 24. základna Dopravního letectva Praha
IV. Protokolární záznamy
Záznamy o VNN a průběhu transportu vzorků jsou pořizovány poskytovatelem(li)
zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví, subjekty zajišťujícími přepravu
vzorků biologického materiálu na území ČR, Státním zdravotním ústavem Praha,
Speciálním mobilním biologickým týmem, příslušníky AČR zajišťujícími přepravu
vzorků do zahraničí a pracovníky pověřenými převzetím vzorků v zahraničí. Průvodní
protokol k transportu vzorků biologického materiálu odebraných při podezření na
vysoce nakažlivou nemoc je uveden v příloze 11.
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