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1Příprava nemocnice

Transformace nemocnice na centrum pro boj s COVID-19

Infekční klinika, 82 lůžek pro COVID-19:

50 standardních lůžek na 3 stanicích

17 lůžek na dětské stanici

11 JIP lůžek, původně 6 plicních ventilátorů, dnes 11

Zbytek kliniky ponechán pro ostatní infekční nákazy, celkově až 156 lůžek

V průběhu března byla infekční klinika plně obsazena



2Příprava nemocnice
Mimořádné přípravy spojené s COVID-19

Centrální tirážní místo

V souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR byly uzavřeny všechny vstupy 

do areálu nemocnice a pacienti jsou směřováni do nemocnice pouze hlavní 

branou. Zde byla provedena triáž pacienta. Pokud přicházel pěšky, byla 

provedena v triážním stanu. Pokud přijížděl vozidlem, byla triáž provedena skrz 

okénko vozu přímo ve vozidle. Pacienti dostali vytištěnou mapu areálu a byli 

směřováni rovnou na cílové pracoviště tak, aby se minimalizoval jejich pohyb po 

areálu. 
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Mimořádné přípravy spojené s COVID-19

Třídící stan pro infekční kliniku

Vytvoření třídicího stanu, kam jsou směřováni pacienti v areálu nemocnice tak, 

aby dostali předběžnou konzultaci ze strany personálu NNB (případně 

proškolených studentů 2. a 3. LF UK) a následně byli nasměrováni přímo na 

správné cílové pracoviště Infekční kliniky bez zbytečného pohybu po nemocnici 

(areál nemocnice je poměrně rozsáhlý). V třídicím stanu jsou tříděni pacienti s 

podezřením na infekční chorobu, kteří již dříve prošli do areálu nemocnice přes 

tirážní místo. 

Autobusová linka č. 166 byla z tohoto důvodu odkloněna mimo areál nemocnice. 
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Mimořádné přípravy spojené s COVID-19

Odběrové místo

Pro pacienty testované na COVID-19 (stále) je zřízeno odběrové místo v 

kontejnerovém pracovišti u Infekční kliniky. Místo je vybaveno mobilními 

toaletami, pravidelně dezinfikovanými zaměstnanci úklidu. Na místě byli k 

dispozici občerstvení (nápoje) pro pacienty čekající ve frontě. Pacienty 

organizoval personál nemocniční ostrahy. 

Posílení personálu o studenty lékařských fakult

Během týdne byl personál NNB posílen o více než 100 studentů. Studenti 

pomáhali personálu nemocnice například se zdravotnickou administrativou, 

odebíráním vzorků a předběžným tříděním pacientů. Stejně tak pomáhali 

pacientům s orientací v areálu, telefonickým oznamováním výsledků testů a 

podobně. 
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Mimořádné přípravy spojené s COVID-19

Logistika

Nemocnice Na Bulovce byla určena jako distribuční a skladovací místo pro hlavní 

město Prahu a pro státní složky jako Policie ČR a Armáda ČR. I po převedení 

agendy na Státní správu hmotných rezerv byla nemocnice k tomuto účelu 

využívána a koordinovala s Ministerstvem zdravotnictví ČR zásobování 

rouškami, respirátory, rukavicemi, brýlemi, plášti a dalšími ochrannými 

pomůckami a odběrovým materiálem. 

Hlídání dětí zaměstnanců

Pro nemocniční personál, jehož přítomnost je na pracovišti nutná, a který 

nedokáže v době uzavření škol a školek zajistit hlídání pro své děti, mohl využít 

jednu z dětských skupin zřízených na vhodných místech mimo zdravotnické 

provozy. Hlídání dětí bylo zajištěno včetně stravování a programu a bylo 

realizováno profesionálními pedagogy, kteří za standardní situace pečují o 

vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných dětí. 
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Omezení rozsahu péče na nutné oblasti

Provoz nemocnice přechází de facto do nouzového stavu. Za současné situace 

se nemocnice věnuje čtyřem hlavním oblastem:

COVID-19

Pacienti s COVID-19 nebo pacienti suspektní na COVID-19 s jiným zdravotním 

problémem vyžadujícím hospitalizaci. 

Porodnice

Bez ohledu na to, že Bulovka byla nemocnicí pro COVID-19, byl a je o porody v 

na Bulovce obrovský zájem, letos meziroční nárůst o více než 400 porodů na cca 

2.400

Úrazy a neodkladná péče

Veškerá neodkladná chirurgická péče, traumata a další neodkladné hospitalizace 

byly nemocnicí poskytovány beze změn

Onkologie

Nemocnice Na Bulovce je komplexním onkologickým centrem. Péče o 

onkologické pacienty zůstala nezměněna. Ústav radiační onkologie je umístěn v 

samostatných budovách a pacienti nepříšli, stejně jako v případě porodnice, nijak 

do kontaktu s infekčními pacienty.
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Mimořádné přípravy spojené s COVID-19

Zastavení plánované péče

Nemocnice Na Bulovce v úterý 17. 3. zastavila veškeré plánované hospitalizace 

(především operace), které bylo možné odložit bez ohrožení zdraví pacienta. 

Stejně tak přestala provozovat ambulance pro chronické pacienty, kteří byli 

ošetřováni pouze po souhlasu ošetřujícího lékaře, který uznal ošetření za nutné z 

hlediska možnosti zhoršení zdravotního stavu. Zastavením plánované péče došlo 

k uvolnění personálu a lůžkových kapacit pro péči o pacienty s COVID-19. 

Dovybavení nemocnice

Navýšení kapacity plicních ventilátorů o 22 kusů na celkových 57 kusů

Navýšení kapacity dialýz o 5 na celkových 10 kusů

Pořízení 2 přístrojů ECMO a jednorázových pump iLA (Novalung)
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Rozšiřování kapacit nemocnice

Infekční klinika – 82 lůžek

Při vyčerpání ventilovaných JIP lůžek na Infekční klinice lze využít lůžek ARO. (nastalo 2. 4.)

Při vyčerpání ventilovaných lůžek ARO lze využít lůžek Oddělení urgentního příjmu (od 2. 4. 

Urgentní příjem transformován na JIP pro COVID-19)

Přesměrování pacientů přivážených ZZS jsou do prostor pavilonu Ortopedické kliniky (od 2. 4.), 

dovybavení daného pracoviště

Při vyčerpání další ventilovaná lůžka na chirurgické, interní a pneumologické klinice

Při vyčerpání kapacity standardních lůžek Infekční kliniky lze využít lůžek tuberkulózní jednotky 

Interního oddělení (jde o 7 samostatných pokojů s vlastním sociálním zařízením). Péči o 

pacienty zajistí personál Interního oddělení po konzultaci s lékaři Infekční kliniky. (ke konci března 

kapacita vyčerpána)

Při vyčerpání kapacit na interní klinice lze využít připravené 5. patro Ortopedické kliniky

výhradně pro COVID-19 pacienty. Kapacita 20 lůžek na 10 dvou-lůžkových pokojích – vždy dva 

pokoje se společnou koupelnou a WC. (bylo plně vyčerpáno na přelomu března a dubna)

Při vyčerpání kapacit v bodě č. 7 lze využít lůžkových kapacit vyklizeného 2. patra Kliniky 

pneumologie. K dispozici je kapacita 16 lůžek 
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Rozšiřování kapacit nemocnice

Pro pacienty s lehkým průběhem bude uvolněn celý pavilon č. 9, ve kterém sídlí 

Dermatovenerologická klinika a Oddělení následné péče. Veškerá lůžková kapacita je 

vyčleněna pro pacienty s COVID-19 (40 lůžek s možností rozšíření na 50 lůžek). Personál je 

proškolen v péči o infekční pacienty a je veden odborným garantem = infekcionistou.

Ambulance přesunuty do pavilonu chirurgické kliniky

Pro pacienty s lehkým průběhem, kteří by za standardních okolností měli být v domácí karanténě 

(nejsou tedy k hospitalizaci), nicméně když domácí karanténa není z různých důvodů možná, 

bude využita lůžková kapacita Slatinných lázní Toušeň (cca 60 lůžek). Provoz bude této 

skutečnosti maximálně uzpůsoben. V případě zhoršení stavu kteréhokoli z pacientů bude pacient 

okamžitě převezen k hospitalizaci do nemocnice. Slatinné lázně Toušeň mohou být také 

využívány k doléčování pacientů nemocnice, kteří jsou již z COVID-19 vyléčeni, nicméně jim stále 

vychází pozitivní test a není tedy možné je propustit. Tímto opatřením dojde ke zprůchodnění 

akutních lůžek pro pacienty, kteří akutní lůžkovou péči potřebují. 
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Počty pacientů na Bulovce

Březen:

89 hospitalizovaných s COVID-19, 295 suspektních

5.000 vzorků zpracovaných v laboratořích, cca 4.900 odběrů

Duben:

96 hospitalizovaných s COVID-19, 148 suspektních

7.800 vzorků zpracovaných v laboratořích, cca 5.600 odběrů

Květen:

27 hospitalizovaných s COVID-19, 10 suspektních

6650 vzorků zpracovaných v laboratořích, cca 6.200 odběrů

Propad produkce

V ambulancích kumulativní propad o cca 1 plný měsíc

Březen a duben operace na cca 42 % normálu, květen nárůst na cca 80 % normálu
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Ekonomické dopady

Přímé náklady v roce 2020 pravděpodobně přesáhnou 100 mil. Kč

Jen na mimořádných odměnách vyplaceno dnes již 45 mil. Kč

Na nejvytíženějších pracovištích přesahovaly mimořádné odměny i 100.000,- Kč, a to bez ohledu 

na to, zda se jednalo o lékaře či sestru 
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Pohotovostní režim, dnes pacienti s COVID-19 výhradně na infekční klinice, 

nicméně možnost se obratem vrátit k transformaci v případě další vlny

Nutnost maximalizace produkce – viz kompenzační vyhláška

Plánování – nemocnice disponuje epidemickým modelem



Děkuji za pozornost


