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MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 

Hlavní hygienička ČR 

Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí 375/4 

128 01 Praha 2 

 

 

v Brně dne 2. dubna 2020 

 

 

Vážená paní doktorko, 

 

 

     dovolujeme si Vás upozornit, že na výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP 

(dále jen ČCHS) přicházejí dotazy z různých pracovišť České republiky, jak v 

pandemii COVID-19 postupovat při ošetřování a operování nemocných COVID-19 

susp. Jsme si vědomi současné vážné epidemiologické situace, která podle našeho 

názoru vyžaduje jednotný postup všech operačních oborů. 

     Vnímáme jako nemožné a z praktického hlediska nerealizovatelné, aby na 

operačních sálech, kde se ve své činnosti střídají různé operační obory, byl různými 

obory a odbornými společnostmi realizován odlišný hygienický režim. Z našeho 

pohledu není možné, aby názor nemocniční hygieny, jako významného medicínského 

oboru (zejména v pandemické situaci), byl nahrazen názorem v tomto směru do jisté 

míry informovaných laiků z jednotlivých odborností, kteří jsou navíc o vývoji 

epidemiologické situace informováni pouze z médií. 

     Vzhledem k tomu, že lze očekávat další nárůst COVID-19 infikovaných pacientů a 

tím i nárůst infikovaných členů operačních týmů (situace může trvat týdny či déle), 

prosíme o Vámi stanovené jasné a závazné hygienické postupy. Výbor ČCHS musí 

myslet nejen na zdraví pacientů, ale také členů chirurgické společnosti, kterou 

reprezentuje. Jsme si vědomi, že jakékoliv naše případné rozhodnutí pouze jako členů 

České lékařské společnosti J. E. Purkyně by navíc postrádalo právní sílu. 

     Dovolujeme si také upozornit, že u jiných závažných infekcí jsou jasně stanovena 

hygienická pravidla ošetřování a v našem případě i operování (např. TBC, 

multirezistentní stafylokok atd). Proto naléhavě žádáme o stanovení jednotné 

metodologie pro všechny operační obory a anestézii i pro infekci COVID-19. 
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     U onemocnění COVID-19 jde z hlediska hygieny zejména o triage pacientů 

(zdraví, v karanténě, infikovaní atd.). Zajímá nás, zda je u nemocničních pacientů 

připravujících se na operaci nutná PCR diagnostika a jak postupovat u těchto skupin v 

pooperačním období. Jak časté jsou nutné kontroly před propuštěním? Jak postupovat 

s úpravou operačního sálu po ukončení operace infikovaného pacienta? Pokud nebyly 

dány pokyny anesteziologům, prosíme i o vyjádření v tomto směru, protože tvoří 

nedílnou součást operačních týmů. Jaké jsou nepodkročitelné ochranné pomůcky členů 

operační skupiny? Je nutné, aby byli všichni vybaveni respirátory FFP 3, ochrannými 

štíty apod.? Specifikou chirurgických oborů – zejména traumatologie a u některých 

náhlých příhod břišních, je nezbytnost zajištění akutní intervence bez možnosti čekání 

na výsledek vyšetření na COVID-19 a často i nemožnost odebrání jakékoli anamnézy. 

Tito nemocní se zcela vymykají současně nastavené triage. Jaké je doporučení péče o 

tyto nemocné z pohledu ochrany personálu?  

     Vážená paní doktorko, vzhledem k tomu, že tazatelé jsou členy ČCHS a naléhají na 

brzkou odpověď, děkujeme za Vaši reakci co nejdříve, abychom mohli být společně 

připraveni jednotně postupovat.  

 

S úctou a pozdravem 

 

Za výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP 

 

 
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. – předseda  

 

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – člen výboru 

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. – 1. místopředseda 

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. – 2. místopředseda 


