
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dialyzovaní pacienti patří ke koronavirem nejvíce 
ohroženým skupinám 
 
Tisková zpráva 
5. března 2020 

 
Chronicky dialyzovaní pacienti patří kvůli vysoké polymorbiditě k nejvíce ohroženým 

skupinám obyvatel. V Česku jich je přibližně sedm tisíc a jsou dialyzováni na více jak 

stovce dialyzačních středisek. „Na dialyzačních střediscích platí standardně přísná 

hygienická opatření. Protože koronavir je pro oslabené pacienty na dialýze skutečným 

rizikem, zintenzivňujeme tato přísná opatření ve všech našich 23 dialyzačních 

střediscích v Česku,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum  

MUDr. Martin Kuncek. 

 

CHARAKTERISTIKA DIALYZOVANÉHO PACIENTA  

V Česku bylo k 31.12.2018 evidováno 6.990 dialyzovaných pacientů, kteří podstupují léčbu 

v 69 nestátních a 43 státních dialyzačních střediscích. Největší část z nich – 73 % - je ve 

věkové skupině nad 60 let. V té skupině má skoro polovina pacientů cukrovku, více jak 

polovina z nich trpí vysokým krevním tlakem. „Samozřejmě je tam celá řada dalších 

onemocnění, zejména kardiovaskulárního typu. Organismus těchto lidí je zkrátka 

oslaben z celé řady příčin, a je proto také náchylnější k infekčním onemocněním,“ 

vysvětluje hlavní nefrolog B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec. V roce 2018 byla infekce 

příčinou úmrtí u dialyzovaných pacientů z 16 %. Na mimotělní očištění krve musejí dialyzovaní 

pacienti dojíždět do svého dialyzačního střediska zpravidla 3x týdně a na dialyzačním sále 

tráví kolem pěti hodin. Dialyzační střediska jsou mnohdy součástí větších komplexů s dalšími 

ambulancemi nebo jsou přímo umístěna v nemocnicích.  

 

PŘÍSNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ  

Na dialyzačních střediscích platí velmi přísná hygienicko-epidemiologická pravidla bez ohledu 

na koronavir. „V souvislosti se současnou situací je ale klíčové bezpodmínečné 

dodržování těchto přísných opatření. Pomocí letáků edukujeme o riziku přenosu 

onemocnění Covid – 19 jak personál, tak pacienty. Lze říci, že jsme nyní veškeré naše 

epidemiologické aktivity zintenzivnili,“ říká MUDr. Martin Kuncek. Zdravotníci musí za 

všech okolností dodržovat postupy pro hygienu rukou, respirační hygienu a etiketu kašlání, 

nosit rukavice, plášť, ústenky a v případě klinických výkonů i obličejové štíty a dodržovat 

pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně 

kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta. „Za klíčovou považujeme 

hygienu rukou, která musí probíhat v 6 krocích doporučených WHO,  



 

 

 

 

 

 

 

 

a to před i po každém kontaktu s pacientem, před aseptickým výkonem, po kontaktu 

s okolím pacienta, po kontaminaci okolí krví, dialyzačním roztokem nebo exkrementy,“ 

vysvětluje MUDr. Vladimír Vojanec. Všichni pacienti, návštěvníci a zaměstnanci si musí 

dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostorů, z tohoto důvodu jsou na našich 

pracovištích umístěné baktericidní a virucidní dezinfekční přípravky. Pacientům pomáhajícím 

při hemostázi po vyjmutí dialyzačních jehel musí být nabídnuty rukavice a zároveň musí být 

informováni o důležitosti provedení správné hygieny rukou před opuštěním klinických prostorů. 

Velmi pečlivě se personál střediska věnujeme také dezinfekci zdravotnických přístrojů a 

vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje  

a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů. „Důsledným čištěním lze 

z povrchů odstranit až 80 % mikrobiologických nečistot. Následnou dezinfekcí 

vyčištěných a vysušených povrchů odstraníme 99 % všech mikroorganismů 

vyskytujících se na pracovních plochách. Soustředíme se na i na sociální zařízení, ale  

i zdravotnické pomůcky jako pojízdná křesla a kompenzační pomůcky. To vše nyní 

velmi pečlivě dezinfikujeme,“ doplňuje Vladimír Vojanec. Pro případ pandemie, má síť 

dialyzačních středisek zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, který na 12 stranách řeší 

nejrůznější systémová opatření.  

 

ZRUŠENÍ PREVENTIVNÍCH VYŠETŘENÍ  

Aby podpořila epidemiologická opatření proti šíření koronaviru, ruší společnost B. Braun v celé 

síti 50 dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum v ČR i SR 

preventivní vyšetření ledvin realizované každoročně v rámci Světového dne ledvin. Dveře 

ambulancí se bezplatně a bez objednání měly otevřít široké veřejnosti ve čtvrtek 12. března 

od 8 do 15 hodin. Při pravidelné každoroční prevenci na Světový den ledvin navštíví jen 

ordinace B. Braun Avitum v Česku i na Slovensku za účelem preventivního vyšetření kolem 

4.000 lidí.  „Vyšetření probíhá na nefrologických ambulancích, které jsou většinou 

umístěny v budovách dialyzačních středisek. V den akce tam dochází ke styku široké 

veřejnosti s pravidelně dialyzovanými pacienty. Vzhledem k potvrzenému výskytu 

Covidu 19 v Česku považujeme takový styk veřejnosti s dialyzovanými pacienty za 

zbytečně rizikový,“ vysvětluje zrušení ředitel B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.  

B. Braun tak tímto způsobem navazuje na výzvu Bezpečnostní rady státu, která doporučila 

omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních 

služeb. Riziko přenosu jakýchkoliv infekčních nemocí je na dialýze minimalizováno velmi 

přísnými bezpečnostně – hygienickými opatření, která na dialyzačních střediscích platí bez 

ohledu na koronavir. „Na prevenci rozhodně nehodláme rezignovat. Sérii bezplatných 

vyšetření bez objednání uskutečníme ihned, jakmile se situace s nákazou koronavirem 

uklidní,“ uzavírá ředitel B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Pro lidi, kteří návštěvu 

preventivních vyšetření plánovali, doporučují nefrologové stránku www.ledvinovakalkulacka.cz 

Tam lze vyplnit on-line test, který orientačně riziko onemocnění ledvin vypočítá. 
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NOVÉ AMBULANCE V CAMPUS BRNO  

Společnost B. Braun od 1. února 2020 provozuje v budově kliniky Campus nedaleko FN 

Bohunice pět zbrusu nových ambulancí. Projekt komplexní péče B. Braun Plus sdružuje pod 

jednou střechou nefrologickou a urologickou ambulanci a poradny pro hojení ran, stomii a 

nutriční péči. „Jde o náš dlouhodobý koncept, který nenutí pacienty složitě objíždět 

spousty ordinací na různých místech, ale poskytuje komplexní ambulantní péči pod 

jednou střechou,“ vysvětluje filozofii ředitel B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek . 

Nefrologická ambulance se zaměřuje nejen na přesné stanovení diagnózy, ale i na prevenci a 

poradenství včetně poradny pro transplantaci ledvin. Urologická ambulance bude řešit jak 

akutní, tak dlouhodobé urologické potíže. Nutriční ambulance nabízí diagnostiku a léčbu 

podvýživy (malnutrice). Podle povahy onemocnění lze pacienta zajistit enterální výživou 

určenou k popíjení (tzv. sipping) anebo výživou aplikovanou přímo do žaludku či tenkého 

střeva zavedenými sondami. Poradna pro hojení ran se věnuje léčbě chronických ran, jako 

jsou bércové vředy nebo proleženiny a ošetřování podiatrických pacientů s tzv. syndromem 

diabetické nohy. Zajišťuje komplexní péči o stomii včetně předepisování stomických pomůcek, 

praktický nácvik ošetřování stomie nebo zajištění služeb terénní sestry. „Koncept více 

ambulancí pod jednou střechou už aplikujeme také například v Praze nebo v Olomouci. 

Vzhledem k tomu, že zpětná vazba od pacientů je absolutně pozitivní, budou po Brně 

následovat další místa,“ doplňuje MUDr. Martin Kuncek.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o B. Braun 

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na 

světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun 

Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí 

a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun 

v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 800 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život 

podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský. 

 

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK 

Lucie Kocourková  |  tisková mluvčí  | Tel. +420-271 091 313  |  Mobil +420-602 167 024  |  lucie.kocourkova@bbraun.com 


