
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VE VZTAHU S COVID 19 VE FNB, 
 pro 25. Kongres nemocničních lékárníků v Olomouci, 2021 

 
 V rámci této prezentace vás seznámím především s problematikou zajištění 

zdravotnických prostředků ve vzniklé krizi ve vztahu k onemocnění Covid 19. 

 Povíme si proměnlivost cen s nárůstem počtu onemocnění, to jakým způsobem byli 

ochranné prostředky zajišťovány, jakou měrou se stát zasloužil o dostatečný přísun OOP a 

jakým způsobem reguloval ceny těchto prostředků. Seznámím vás s prostředky používanými 

v rámci  FNB, jaké byli OOP které jsme používali a ve kterých fázích byly tyto prostředky 

dostupné personálu. V ranné fázi Covidu se setkáváme pouze s nutností nosit jednorázové 

ústenky, poté bylo již nutností nosit polomasky. 

 Ve zpracovaném grafu uvidíte, rapidní nárůst spotřeby ústenek, který nám názorně 

ukazuje vývoj Covidu v souvislosti s potřebou těchto pomůcek ve FNB. 

 Covid se však netýká pouze polomasek nebo ústenek, proto je nutné zmínit i nárůst 

ostatních ochranných pomůcek mezi které řadíme např. tyvek, čepice, rukavice nebo štíty a 

ostatního zdravotnického materiálu. Neodmyslitelně k tomuto také patří dezinfekce, kdy 

v rámci této krizi jsme udrželi dezinfekční řád nemocnice a navíc se zařadila tzv. anticovid 

dezinfekce pouze pro vyhrazená pracoviště. V naší nemocniční lékárně jsme také  

připravovali dezinfekce také pro potřeby nemocnice.  Následně jsme dle nařízení ministerstva 

zdravotnictví museli vytvořit zásobu dezinfekcí  na 2 měsíce. 

 Zásluhu na podpoře zdravotníků neměl pouze stát, ale přidali se všichni. Malý i velcí 

podnikatelé, ale také jednotlivci, kteří vyráběli vlastní ústenky, darovali rukavice, ochranné 

prostředky,kosmetiku….. 

     S odděleními, která jsou za normálních okolností neustále vytížená, byla navázána ještě 

užší spolupráce. Probíhali konzultace s vrchní sestrou ARO pro potřebu vytvoření zásob 

speciálního zdravotnického materiálu z obavy možného nedostatku. Jednalo se např. o 

kyslíkové brýle, masky, nebulizátory s kyslíkovým rezervoárem, nejrůznější sety, 

castary,pomůcky na pronaci……..Stejně tak probíhala a neustále probíhá komunikace 

s náměstkyní pro ošetřovatelskou péčí. 

 Dalším velkým projektem se stala polní nemocnice v Praze Letňany. 

 Zdravotnickým prostředkům je potřeba věnovat stejnou pozornost jako lékům, jelikož jsou 

stejně důležité, ale jsou často  opomíjené.  

         Všem bych ráda poděkovat za nasazení a spolupráci. 
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