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1.0  ÚČEL 
 
1.1 Účelom tohto dokumentu je definovať zabezpečenie správneho postupu pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti pacientovi s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu (ďalej len 
„VNN“) v UNB. Vydanie č.2 vychádza z najnovších dostupných poznatkoch a vedeckých 
dôkazoch o ochorení vyvolanom vírusom Eboly. 

1.2 OU určuje postupy s cieľom zabezpečenia ochrany zdravia pacienta, zdravotníckeho personálu 
ako aj prostredia zdravotníckeho zariadenia – UNB. 

1.2 Tento dokument priamo ovplyvňuje kvalitu služieb, je podkladom pre dosiahnutie stanovených 
cieľov kvality a bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti a pomáha zamedziť vzniku 
problémov spojených s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.  

 
 
2.0  ROZSAH PLATNOSTI 
 
2.1 Tento dokument je záväzný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov UNB, ktorí sa zúčastňujú 

poskytovania ZS pacientovi s podozrením na Ebolu a služieb s tým súvisiacich v podmienkach 
UNB. Záväzný je aj pre vyčlenený personál dodávateľskej spoločnosti upratovacích prác, ktorý 
bude realizovať dekontaminačné práce a manipuláciu s vysoko infekčným odpadom 
z izolačných miestností. 

2.2 OU je v súlade s medzinárodnými odporúčaniami WHO, CDC a platnými právnymi predpismi.  
 
 
3.0 PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSŤ 
 
Vedúci zamestnanci sú zodpovední za oboznámenie všetkých podriadených zamestnancov 
s obsahom tohto dokumentu a za dodržiavanie jeho ustanovení na úseku, za ktorý zodpovedajú. 
Zároveň sú povinní zabezpečiť preškolenie a opakovaný praktický nácvik zdravotníckeho personálu 
v správnych postupoch obliekania a vyzliekania OOPP.  

Manažment kliniky/oddelenia/PA je povinný viesť menný zoznam pracovníkov, ktorý sa zúčastnili 
poskytovania ZS pacientovi s podozrením na VNN. 

Právomoci a zodpovednosť sú podrobne uvedené v kapitole 5 tohto dokumentu. 

Za uvedený postup ako aj za správnosť s tým súvisiacej dokumentácie zodpovedajú zástupcovia 
riaditeľa jednotlivých pracovísk UNB, zástupcovia prednostov kliník a primári oddelení. 

 
 
4.0 POJMY A POUŽITÉ SKRATKY 
 
4.1 Pojmy  
 

 
4.2 Skratky 
UNB Univerzitná nemocnica Bratislava 
IMS Integrovaný manažérsky systém 
M-IMS manažér IMS 

Inkubačný čas doba od nákazy po objavenie sa prvých príznakov ochorenia 
Expozícia Vystavenie riziku nákazy 
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VNN Vysoko nebezpečná nákaza 
IM Izolačná miestnosť 
CPO Centrálne príjmové oddelenie 
PA Príjmová ambulancia 
RNA Ribonukleová kyselina 
KIGM Klinika infektológie a geografickej medicíny 
PJ Podtlaková jednotka 
KOS ZZS Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
ZP Zdravotnícke pomôcky 
ÚKRaHM Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie 
Nemocnica sv. 
C+M Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
Kl. klinika 
OO PP Osobné ochranné pracovné prostriedky 
WHO World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia 
CDC Centers for Disease Control – Centrum pre kontrolu chorôb 
IČ Inkubačný čas 
 
 
5.0 POPIS 
 
5.1 Informácia o ochorení EBOLA 
 
Ebola je ťažké vírusové ochorenie patriace medzi VNN človeka a niektorých ďalších primátov 
vyvolávajúce akútnu hemoragickú horúčku.  
 
Epidemiológia ochorenia: Epidémia Eboly momentálne prebieha v  Libérii, Sierre Leone, Guinei. 
Výskyt Eboly hlásilo Španielsko, USA a podozrenia Česká republika, Nemecko, Poľsko. WHO Ebolu 
klasifikuje za najzávažnejší akútny stav zdravotnej núdze. 
 
Etiologický agens: obalený RNA vírus z čeľade Filoviridae. Poznáme 5 kmeňov vírusu Ebola, z toho 
3 napádajú človeka, najnebezpečnejší je Zaire (letalita až 68%). Vírus Ebola bol objavený v r. 1976.  
 
Klinický obraz ochorenia: Na začiatku sú príznaky nešpecifické: nevysvetliteľná únava, horúčky, 
bolesti hlavy a svalov. Príznaky môžu pripomínať maláriu alebo virózu. Až neskôr sa objavia 
typickejšie príznaky: červené vyrážky na koži, bolesti brucha, hnačky, vracanie, krvácanie z nosa, 
ďasien, kože, krvavé hnačky.  
Pri nepriaznivom priebehu sa prehlbujú známky dehydratácie, zhoršuje sa stav vedomia a pacient s 
prejavmi multiorgánového zlyhania zomiera. Ak sa podarí preklenúť kritické obdobie, stav pacienta sa 
pomerne rýchlo začne zlepšovať. Po prekonaní ochorenia sa predpokladá imunita. 
Nákazlivosť závisí od infekčnej dávky, imunitného stavu osoby a rizika expozície. Nákazlivé sú len 
osoby s príznakmi ochorenia. Prenos infekcie u asymptomatických osôb alebo prenos počas IČ nebol 
popísaný. Najvyššie riziko prenosu vírusu Eboly je v neskorej fáze ochorenia, keď je najvyššia 
vírusová záťaž. 
 
Inkubačný čas: 2 – 21 dní , priemerný IČ 8-10 dní. 
 
Prenos ochorenia: Ide o zoonózu – primárne ochorenie netopierov, opíc, hlodavcov a antilop. Prenos 
na človeka sa uskutočňuje úzkym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi alebo inými telesnými 
tekutinami infikovaných zvierat. Prenos z človeka na človeka je prostredníctvom priameho kontaktu 
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s krvou alebo telesnými tekutinami (moč, sliny, výkaly, zvratky, spermie, materské mlieko) ako aj 
s telami a orgánmi ľudí, ktorí na ebolu zomreli. Taktiež je možný prenos sexuálnym stykom aj 
s vyliečenou osobou až 3 mesiace po vyliečení. Dokázaný je prenos aj prostredníctvom predmetov 
kontaminovaných krvou a telesnými tekutinami ľudí s Ebolou. Neexistuje dôkaz o prenose komármi a 
vzduchom, avšak vysoko rizikový je aerosól vzniknutý napr. kašľaním či vracaním osôb s Ebolou.  
 
Diagnostika: detekcia nukleovej kyseliny vírusu Eboly alebo izolácia vírusu Eboly. 
 
Diferenciálna diagnostika: malária, vírusové hemoragické horúčky spôsobené iným patogénnom 
(vírus žltej zimnice, vírus Lassa, Dengue vírus, Hanta vírus), vírusová hepatitída typu A, týfus, mor, 
riketsiové infekcie, meningokoková sepsa, leptospiróza, dyzentéria. 
 
Terapia: V súčasnosti len symptomatická (rehydratácia, znižovanie teploty, prívod kyslíka, stabilizácia 
krvného tlaku). Neexistuje zatiaľ účinná antivírusová liečba ani očkovacia látka. Preto je dôležitá 
potreba diagnostických kritérií VNN a epidemiologických súvislostí. 
 
Dekontaminácia: Vírus sa inaktivuje 2% roztokom glutaraldehydu, kyselinou peroxyoctovou, 
alkoholmi, PVP jódmi, chlórovými dezinfekčnými prostriedkami – viď. IN č.15 – Dezinfekčný program 
UNB. 
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5.2 Koordinácia činností 
 
5.2.1 Prvý kontakt 
 
Najväčšia pravdepodobnosť je, že pacient podozrivý z VNN príde na Centrálne príjmové oddelenie 
(ďalej len „CPO“), príjmovú ambulanciu (ďalej len „PA“) alebo do ambulancie všeobecného lekára (vo 
výnimočných prípadoch aj na špecializované ambulancie).  
 
5.2.2 Selekcia/triedenie pacientov podozrivých z nákazy 
 
a) Za účelom rýchlej selekcie pacienta s podozrením na VNN je priestor dispečingu a čakární 

CPO ako aj čakární poliklinickej časti nemocníc UNB označený „Upozornením pre pacientov“, 
viď. Príloha č. 1.  

b) Pokiaľ pacient oznámi túto skutočnosť lekárovi/sestre, je ihneď prednostne vyšetrovaný 
v izolačnej miestnosti CPO/PA (ďalej len „IM“), pre prevádzku ktorej platia pravidlá uvedené 
v Prílohe č. 2. 

c)          Selekcia pacientov podľa rizika expozície: 
- Žiadne riziko expozície: osoby, ktoré nemali žiadny priamy kontakt s pacientom alebo telesnými 
tekutinami ale boli v bezprostrednej blízkosti pacienta  (napr. pobyt v rovnakom hoteli a pod.). 
- Nízke riziko expozície: úzky kontakt tvárou v tvár s infikovanou osobou, ktorá má horúčku ale bez 
kašľa a vracania (napr. vo verejnej doprave). 
- Vysoké riziko expozície: blízky osobný kontakt (do 1 metra) bez vhodných OOPP (vrátane ochrany 
očí) s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom, ktorý kašle, vracia, krváca alebo má hnačku. 
Priamy kontakt s telesnými tekutinami alebo akýmikoľvek predmetmi kontaminovanými telesnými 
tekutinami. 
 
5.2.3 Koordinácia činností 
 
Vyšetrenie pacienta s klinickými príznakmi uvedenými v bode 5.1 tohto dokumentu je nevyhnutné 
začať epidemiologickou a cestovateľskou anamnézou – „Bol v oblastiach ohnísk nákazy (viď. bod 
5.1) posledných 21 dní pred objavením sa prvých príznakov ochorenia?“  
 
a) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi s podozrením na Ebolu  
 
Ak pacient spĺňa diagnostické kritériá podozrenia na Ebolu, je potrebné dodržať nasledovný 
postup  
     
 Zdravotnícky pracovník – lekár (v prípade potreby aj sestra – minimalizovať počet 

kontaktov) vstupuje do IM/PA k pacientovi kompletne vybavený (oblečený) všetkými 
OOPP (jednorazové filtračné masky triedy FFP3 s elastickou tesniacou líniou (A1)  pre  ZP s 
výdychovým  ventilom, pre pacienta bez  výdychového ventilu, okuliare s tesniacimi 
bočnicami, dvojité rukavice (nitrilové alebo butylové), celotelový ochranný odev s kapucňou 
(kombinéza), návleky na obuv, PVC zástera - pri hrozbe kontaminácie prostredia biologickým 
materiálom a pod.). 

 Zdravotnícky personál a pacient ostanú v IM/ambulancii, nevychádzajú z nej. 
 Lekár dôsledne zhodnotí klinický stav pacienta a odoberie dôkladnú epidemiologickú 

a cestovateľskú anamnézu. Súčasťou vyšetrenia pacienta je zhodnotenie rizikových 
faktorov expozície. Otázky sú zamerané aj na zaočkovanie osoby proti žltej zimnici, 
meningokokovej meningitíde, brušnému týfusu, vírusovej hepatitíde typu A, na užívanie 
antimalarík a používanie repelentných prostriedkov. 
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 Ak je podozrenie z nákazy na Ebolu, lekár IM/PA kontaktuje za účelom telefonického 
infektologického konzília službukonajúceho infektológa na horúcu linku Kliniky infektológie 
a geografickej medicíny (ďalej len „KIGM“): 02/54792449 alebo mobilné t.č.: 0917 913 959 
(24–hodinová služba) a nemocničného epidemiológa príslušnej nemocnice:  

Nemocnica UNB Nemocničný epidemiológ/meno, 

priezvisko 

Kontakt 

Nemocnica Ružinov Doc. MUDr. L. Langšádl, CSc. 02/4823 4225, 0915 968 131 

Nemocnica akad. L. Dérera MUDr. M. Hardošová 02/5954 2935, 0905 322 042 

Nemocnica sv. C+M MUDr. E. Lazarová, MPH 02/6867 2309, 0908 592 252 

ŠGN Podunajské Biskupice Doc. MUDr. L. Langšádl, CSc. 02/4823 4225, 0915 968 131 

Nemocnica Staré Mesto Doc. MUDr. L. Langšádl, CSc. 02/4823 4225, 0915 968 131 
 Ak infektológ odporučí hospitalizáciu pacienta na KIGM resp. v podtlakovej jednotke 

(ďalej len „PJ“):  
o službukonajúci infektológ privolá lekára príslužby PJ - mobilné t.č.: 0917 913 959 

(24 – hodinová služba) a sesterský tím podľa rozpisu príslužieb pre PJ. 
 Lekár IM/PA ihneď podá telefonické hlásenie o pravdepodobnom výskyte prípadu VNN: 

o námestníčke pre ZS, MUDr. Marte Hájkovej, CSc., MPH: 0905 359545 
o zástupcovi riaditeľa príslušnej nemocnice UNB (počas prac. doby), ÚPS - 

riaditeľskej príslužbe: 

Nemocnica UNB Kontakt na ZR počas prac. 

doby 

Kontakt na ÚPS – riaditeľskú 

príslužbu 

Nemocnica Ružinov 02/48234694, 0915 968121 0905 490320 

Nemocnica akad. L. Dérera 02/59542190, 0917 122190 0905 478570 

Nemocnica sv. C+M 02/63812254, 0907 168069 0905 484080 

ŠGN Podunajské Biskupice 0915 968118, 0918 379696 0918 379724 

Nemocnica Staré Mesto 02/57290106, 0907 839922 0905 470534 
 

o primárovi CPO/PA: 

Nemocnica UNB Primár CPO/meno, priezvisko Kontakt 

Nemocnica Ružinov MUDr. Renata Vadriaková, MPH 02/48234119, 0915 968103 

Nemocnica akad. L. Dérera MUDr. Richard Demovič, PhD. 0903 461083 

Nemocnica sv. C+M MUDr. Dušan Holas 02/68673029, 02/65957187 

Nemocnica Staré Mesto PA I. Chir. kl.  

MUDr. Vladimír Smolen 

02/57290323 

Nemocnica Staré Mesto PA I. Interná kl.,  

MUDr. František Mikla 

02/57290132, 02/57290680 

Nemocnica Staré Mesto PA I. Neurologická klinika, MUDr. 

Juraj Štofko 

02/57290809 
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o regionálnemu hygienikovi – RÚVZ BA:  

MUDr. Otakar Fitz, regionálny hygienik 
 

0917 598142 

MUDr. Jarmila Pertinačová, vedúca oddelenia 
infekčnej epidemiológie 

0917 426075 

MUDr. Stanislav Duba, vedúci odboru hygieny 
zdravotníckych zariadení 

0971 426220 

MUDr. Peter Truska, vedúci odboru 
epidemiológie 

0917 235458 

 
o samostatnému odbornému referentovi ÚKRaHM príslušnej nemocnice: 

Nemocnica UNB ÚKRaHM/meno, priezvisko Kontakt 

Nemocnica Ružinov Anna Golubcová 0918 379779, 0903 220238 

Nemocnica akad. L. Dérera Jana Rigáňová 02/59542812, 0949 658814 

Nemocnica sv. C+M Ing. Dušan Jamrich 02/68672353, 02/63812235, 

0949 658815 

Nemocnica Staré Mesto Darina Hlocká 02/52923748, 0949 658816 
 
 Lekár IM/PA zavolá Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby KOS ZZS - 

155 s požiadavkou špecializovanej sanitky s biohazard tímom (pri vysokom riziku 
expozície, viď. bod 5.2.2,c) za účelom prevozu pacienta s podozrením na VNN na KIGM.   

 Personál ani pacient nesmú až do príchodu sanitky opúšťať IM/PA ani byť v priamom 
fyzickom kontakte s ďalšími osobami. 

 Pacient je transportovaný na KIGM a personál IM/PA ostáva v IM/PA s tým, že do IM/PA 
vstúpi  ďalší zdravotnícky pracovník (OOPP: rukavice, zástera, rúčka, okuliare, návleky 
na obuv), ktorý vykonáva pozíciu supervízora a pomáha pri správnom vyzliekaní 
kontaminovaných OOPP a následných dekontaminačných prácach.  

 Po bezpečnom odstránení (vyzlečení) OOPP lekár (prípadne sestra, ak sa zúčastnila 
vyšetrenia pacienta) opustia IM/PA. Uvedené osoby sú identifikované ako kontakt 
a podľa rizika expozície postupujú podľa pokynov epidemiológa RÚVZ BA. Supervízor 
ostáva v IM/PA a inštruuje a pomáha upratovačke pri dekontaminačných prácach. 

 Upratovačka vstupuje do IM/PA v rovnakých OOPP ako lekár (resp. sestra) ošetrujúci 
pacienta. 

 V IM/PA sa okamžite vykoná ohnisková dezinfekcia všetkých plôch, predmetov, 
inštrumentária, viď. bod 5.1 tohto dokumentu - Dekontaminácia. Následne sa miestnosť 
vyžiari pomocou germicídneho žiariča.  

 
V tomto štádiu sme stále v rovine podozrenia na VNN, ktoré bude potvrdené alebo negované až 
laboratórnym výsledkom vyšetrenia biologického materiálu pacienta akreditovaným 
laboratóriom. 
 
b) Dekontaminácia 

 Dekontaminácia IM/PA sa vykonáva vyhradenými pracovnými pomôckami, ktoré sú 
následne vydezinfikované. Mopy, handričky sú likvidované ako vysoko nebezpečný 
odpad. 

 Upratovačka je chránená pred vstupom do týchto miestností všetkými dostupnými 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (viď. bod 5.2, písm. a/), s ktorými sa po 
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výkone prác manipuluje ako s vysoko infekčným odpadom. OOPP dáva k dispozícii 
upratovačke odberateľ upratovacích a dezinfekčných prác (UNB). 

 Za dôkladnú edukáciu upratovačky a jej vhodné materiálové vybavenie zodpovedá jej 
zamestnávateľ (dodávateľ upratovacích a dezinfekčných prác v UNB).  

 Kontaktné tel. čísla pre nahlásenie požiadavky na upratanie a dezinfekciu IM/PA: 
 

Nemocnica UNB Meno, priezvisko 
vedúceho zamestnanca 

f. ČaSS, s.r.o. 

Tel. kontakt 

Nemocnica Ružinov Jozef Sabo 0914 321998 
Nemocnica akad. L. Dérera Mária Vyšváderová 0914 321991 
Nemocnica sv. C+M Bc. Michal Ivan 0914 321990 
Nemocnica Staré Mesto Juraj Kohout 0914 321993 
ŠGN Podunajské Biskupice Janka Kováčová 0914 321994 
 
c) Manipulácia s odpadom 

 Manipulácia s odpadom a s bielizňou: všetok odpad (vrátane všetkých použitých OOPP) 
súvisiaci s vyšetrením pacienta ako aj s prevádzkou IM/PA sa považuje za vysoko 
infekčný a vkladá sa na mieste vzniku do hazardboxov, klinikboxov (plastové 
nepriepustné uzatvárateľné nádoby, ktoré sa po uzavretí nedajú otvoriť). 

 Nádoby musia byť označené ako „biohazard“.  
 
d) Epidemiologická situácia je kontinuálne sledovaná v úzkej súčinnosti kompetentných 

zamestnancov UNB, KIGM a regionálneho hygienika. 
 
Aktuálne informácie o epidemiologickej situácii vo výskyte Eboly sa nachádzajú na 
internetovej stránke ÚVZ SR – Epidemiológia - SURVEILLANCE A PREVENCIA 
INFEKČNÝCH OCHORENÍ: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemi
d=76 

 
 
6.0 SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 
 

 Organizačný poriadok UNB v platnom znení. 
 Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. 
 Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. 
 Vyhláška č. 553/2007 Z. z. 
 Smernica MZ SR č. HH SR / 1336/ 2003 
 Aktuálne materiály a dokumenty MZ SR – HH SR 
 Dezinfekčný program UNB (IN-15) 

 
 
7.0 ZMENY 
 
Písomné návrhy na zmeny v tomto dokumente predkladá námestník riaditeľa pre zdravotnú 
starostlivosť. Zmenu definitívne schvaľuje riaditeľ UNB.  
 
7.1.  Systémovú zodpovednosť za zmeny týkajúce sa tohto dokumentu/normy nesie M-IMS. 
7.2.  Operatívne zmeny tohto dokumentu môže robiť len M-IMS po schválení riaditeľom UNB a tieto 

operatívne zmeny platia do doby vydania riadnej zmeny. 
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Plánovaný termín revízie predmetného dokumentu je v prípade zmeny legislatívnych noriem, a/alebo 
vnútorných predpisov UNB. 
 

Por. č. 
zmeny 

List č./zmena č. Dátum zmeny Výmenu listu vykonal - podpis 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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8.0 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
a) Každý zamestnanec UNB je povinný upozorniť spracovateľa na nedostatky vo vydanom 

dokumente a je oprávnený vznášať návrhy na zmeny. 
b) Kontrolou plnenia zásad tohto dokumentu je poverený: 

 námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť,    
 zástupcovia riaditeľa UNB, 
 vedúci pracovníci kliník a oddelení, 
 nemocniční epidemiológovia začlenených nemocníc 
 M-IMS, 
 osoby poverené vyššie uvedenými zamestnancami. 

 
 
9.0 PRÍLOHY 
 
Príloha č. 1:  Upozornenie pre pacientov (Vzor oznamu) F/NEZ-264 
Príloha č. 2: Prevádzka izolačnej miestnosti CPO/PA 
 
 
10.0 ROZDEĽOVNÍK 
 
Predmetný dokument  je pridelený: 

 0 – M-IMS (originál, uloženie k trvalej archivácii) 
   1 – riaditeľ UNB (originál)  

  
 
Interní zamestnanci majú prístup k riadenej dokumentácii IMS na intranete UNB. Externé strany UNB 
môžu dostať výtlačok dokumentu riadenej dokumentácie IMS po odsúhlasení štatutárnym zástupcom.  
V prípade rozdelenia dokumentácie IMS v elektronickej podobe túto zabezpečuje SRD v spolupráci 
s vedúcim Odboru informačných technológií UNB. 
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Príloha č. 1:  Upozornenie pre pacientov (Vzor oznamu) F/NEZ-264 
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Príloha č. 2: Prevádzka izolačnej miestnosti CPO/PA 
 
 

Prevádzka izolačnej miestnosti CPO/PA 
 
1. Miestnosť je označená: „IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ“ CPO/PA (ďalej len „IM“). 
2. O situovaní tejto miestnosti ako aj o zásadách jej prevádzkovania sú všetci zamestnanci CPO 

informovaní. 
3. V IM je poskytovaná zdrav. starostlivosť pacientovi s podozrením na VNN (vysoko nebezpečná 

nákaza), IM musí byť kontinuálne uzavretá. 
4. V IM je nasledujúce vybavenie: 

 
Inventár:  umývadlo, nástenné dávkovače na tekuté mydlo a alkoholovú dezinfekciu rúk, vyšetrovacie 

lôžko, 2x stolička, infúzny stojan, emitná miska, bažant, podložná misa, ideálka s OOPP, 
germicídny žiarič otvorený, hazardboxy na zber kontaminovaného odpadu, jednorazové 
zaťahovacie igelitové vrecia, 2 ks jednorazová netkaná plachta s rozmermi 200 cm x100 
cm/1 pacienta, dezinfekčné prostriedky (podľa DP – IN 15: alkoholová dezinfekcia na ruky 
a na plochy Suprachlór BT 3% pracovný roztok). 

 
OOPP/1 pracovníka: 
- 1 ks ochranný odev na zabránenie povrchovej kontaminácie s kapucňou (overal – kombinéza ), 
- 1x jednorazová PVC zástera, 
- 1 pár návlekov na obuv, 
- 2 páry nesterilných chirurgických rukavíc, dvojité rukavice (nitrilové alebo butylové), 
- 1 ks ochranné okuliare s tesniacimi bočnicami alebo ochranný štít, 
- 2 ks ochranná rúška alebo respirátor, jednorazové filtračné masky triedy FFP3 s elastickou 

tesniacou líniou (A1)  pre  ZP s výdychovým  ventilom v i pre pacienta bez  výdychového ventilu 
- dezinfekčný roztok na ruky. 
 
Personálne obsadenie: 
1 lekár, 1 sestra, 1 sanitár 
 
 
Všetky OOPP musia byť pre prevádzku  IM/PA dostupná a dopredu pripravené v miestnosti, 
ktorá je situovaná v blízkosti IM/PA. 
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