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Vážení,
v příloze zasílám metodické usměrnění, jehož potřeba vyvstala z relativně nestabilní
epidemiologické situace ve výskytu nákaz vyvolaných polioviry ve světě, která je
aktuálně, s přihlédnutím k potenciálnímu riziku pro evropské státy, poměrně výrazně
potencována probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví považuji v daném kontextu za zásadní, aby byl
v zájmu zajištění adekvátních opatření k prevenci zavlečení poliomyelitidy do České
republiky, posílen systém mezioborové spolupráce v rámci všech dotčených odborností.
Na základě výše uvedeného si Vás dovoluji touto cestou požádat o zajištění důsledné
realizace postupů a činností, které jsou předmětem daného usměrnění v rámci Vámi
garantovaných gescí a o obeznámení s obsahem přílohy k tomuto dopisu všech
zainteresovaných odborníků v rozsahu Vaší působnosti.
Závěrem upozorňuji na možnost zúčastnit se kurzu Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví s termínem konání 25. května 2022, který bude monotematicky zaměřen
na problematiku poliomyelitidy z pohledu nastavení systémových preventivních opatření,
rehabilitační léčby a osobních zkušenosti s tuto nemocí. Bližší informace ke
komentované akci jsou dostupné na webové adrese https://www.ipvz.cz/vzdelavaciakce/57224-kurz-poliomyelitida-i-v-dalsich-mene-znamych-souvislostech.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Příloha
Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné
dětské obrny
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