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Z poraněného místa nechat volně odtékat krev pod tekoucí vodou, umýt mýdlem.
Poraněné místo důsledně vydezinfikovat virucidním dezinfekčním prostředkem (např. Betadine) a přiložit
krytí.
Pokud se jedná o zdravotnického pracovníka, je nutno zapsat událost do Knihy úrazů a poranění.
Je-li znám potenciální zdroj, prověřit jeho infekciozitu (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV).
Dostavit se na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny (INF) k základnímu vyšetření a odběru
biologického materiálu (krve) - v co nejkratší době po poranění.
Poraněný se může do Příjmové ambulance INF dostavit bez objednání. Dotazy k této problematice budou
zodpovězeny na telefonním čísle uvedeném níže.
V případě poranění kontaminovaným nástrojem HIV pozitivní krví musí poraněný bezprostředně po
ošetření rány kontaktovat HIV centrum kl. 2546 nebo kl. 2657 k zavedení postexpoziční profylaxe,
nejdéle do 72 hodin.

Požadované odběry:
1.
2.
3.
4.

Jaterní testy – Bi, AST, ALT
HBsAg, anti-HBc, anti-HCV
U očkovaných osob anti-HBs!
Vyšetření protilátek anti-HIV

Na základě výsledků laboratorních vyšetření a anamnestických údajů je na ambulanci Kliniky infekčních
nemocí a cestovní medicíny v indikovaných případech zahájena postexpoziční profylaxe (Hepatect, Engerix,
antiretrovirotika).
Pokud se zaměstnanec FN Plzeň nemůže z pracovních důvodů dostavit na INF, nechá si odebrat výše
uvedené odběry a okamžitě telefonicky informuje kompetentní personál INF na kl. 2657, se kterým se
domluví na dalším postupu!
Další postup:
a) Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny - Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni je nahlášeno bezprostředně emailem (epida@khsplzen.cz) jméno, příjmení, rodné číslo poraněné
osoby, datum poranění, její bydliště a jméno praktického lékaře (u zdravotnických pracovníků FN Plzeň
ambulance Infekční kliniky). Poraněným osobám je stanoven lékařský dohled a rozsah dalšího vyšetření.
b) Zdravotničtí pracovníci FN Plzeň – opakování vyšetření v ambulanci INF za 90 a 180 dnů po poranění.
c) Ostatní – kontrolní vyšetřování provádí příslušný praktický lékař, kterému jsou zaslány výsledky
1. vyšetření a údaje o aplikované postexpoziční profylaxi.
d) Při výskytu zdravotních potíží se poraněný okamžitě dostaví na INF k dalšímu vyšetření.
Ordinační doba: nepřetržitě
Telefonní číslo: 377 402 657
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