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PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u prak�ckých lékařů, tj. poskytovatelů primární ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních.
Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická
pro tuto oblast.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

14 ÚKLID A MALOVÁNÍ
Úklid všech pracovišť se provádí minimálně 1x denně. Pokud úklid
zajišťuje externí firma, je přesně stanoven rozsah úklidu. Na
pracoviš�ch, kde je prováděn odběr biologického materiálu, se
uklízí 3x denně. Na určených pracoviš�ch se používají dezinfekční
přípravky s virucidním účinkem. Úklid a dezinfekce dopravních

prostředků pro dopravu pacientů se provádí
v předepsaném rozsahu. Malování stěn se
uskutečňuje v předepsaných termínech.

Odpad je předáván osobě oprávněné k nakládání
s nebezpečnými odpady (NO). Je vedena průběžná evidence
o odpadech a zpracovává se roční hlášení o nakládání s odpady.
Odpad je na pracoviš�ch tříděn a pro shromažďování NO jsou
používány odpovídající obaly. Na místě shromažďování odpadu
je k dispozici iden�fikační list odpadu. Je označeno místo

a shromažďovací prostředky pro NO. Při shromažďování NO je dodržena
stanovená lhůta. NO na venkovním úložiš� je chráněný pro�
povětrnostním vlivům. Místo pro shromažďování NO je zabezpečeno.
Shromažďovací nádoby se po vyprázdnění čis� a dezinfikují.

13 ZDRAVOTNICKÝ ODPAD

Jsou stanoveny hygienické zásady. Hygienické prostředky jsou
poskytovány v dostatečném rozsahu a množství.

12 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

11 OSTRÉ PŘEDMĚTY
Jsou stanoveny postupy pro používání ostrých předmětů
a postupy pro případ poranění ostrým zdravotnickým
prostředkem. Jsou používané ostré zdravotnické
předměty s ochrannými prvky.

10 PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA
Jsou přijata opatření pro� nadměrnému působení
stresu a pro� fyzickému a psychickému násilí.

9 DEZINFEKCE
S hořlavými dezinfekčními prostředky je nakládáno jako s hořla-
vými kapalinami. Pro manipulaci s dezinfekčními prostředky a při
jejich používání jsou stanovena ochranná opatření včetně
používání OOPP. Je vedena dokumentace o provádění dezinfekce
a kontroluje se účinnost dezinfekčního procesu v mycích a de-
zinfekčních strojích.

Každý ZP k vyšetření, léčení či ošetření pacienta je
z hygienického hlediska považovaný za kontaminovaný
a pokud je používaný opakovaně, vyžaduje provedení
odpovídajícího stupně dekontaminace podle příslušné
legisla�vy a doporučení výrobce. ZP určené k jedno-
rázovému použi� (jedno použi� u jednoho pacienta) se
po použi� likvidují jako infekční odpad.

8 STERILIZACE

7 BIOLOGICKÁ RIZIKA
V kategorizaci prací je zahrnut faktor biologické činitele. Jsou stano-
vena ochranná opatření pro� ohrožení biologickým činitelem. Jsou
poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro�
biologickým rizikům. Bylo zpracováno hlášení o zacházení s bio-
logickými činiteli. Odběry biologických vzorků se provádějí v souladu
s hygienickými a dalšími požadavky. Sterilní zdravotnické prostředky se
používají pro odběr biologického materiálu vždy pouze u jedné
vyšetřované osoby. Biologický materiál a kontaminované prostředky se
ukládají výhradně do standardizovaných označených nádob. Při ošetřo-
vání pacientů se používá bariérová technika.

Jsou používané pouze zdravotnické prostředky (ZP)
označené CE. ZP používají výhradně oprávněné osoby,
a to v souladu s pokyny výrobce. ZP je před každým
použi�m zkontrolovaný.

Pro stanovené druhy ZP je vedena dokumentace. Servis
ZP zajišťuje oprávněná firma a minimálně každé dva roky
se provádí bezpečnostně technická kontrola ZP. Je
stanoven postup pro oznamování nežádoucích příhod při
používání ZP – systém vigilance.

6 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

5 ŠKOLENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
Školení BOZP obsahuje problema�ku provozu zdravotnického
zařízení.

Ordinace, přípravna, čekárna a zákrokový sál
mají dostatečnou podlahovou plochu a vybavení.
Je k dispozici sanitární zařízení pro pacienty (WC,
umyvadlo). V ordinaci a na pracoviš� dalších
zdravotnických a odborných pracovníků je
umístěné umyvadlo. Na pracoviš�ch, kde se umývají a čis� pomůcky
použité k manipulaci s biologickým materiálem, musí být dřez.
Ordinace je vybavená zdravotnickými prostředky a léčivy pro
poskytování první pomoci. Čisté a sterilní věci jsou skladované
odděleně a nedochází k jejich kontaminaci.

4 PRACOVIŠTĚ

3 STAVEBNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
Zdravotnické zařízení splňuje stavebně technické požadavky.
Je zajištěno telefonické spojení zdravotnického zařízení.
Stanovená pracoviště mají omyvatelný povrch stěn a snadno
čis�telné podlahy a nábytek. Zákrokový sál má podlahy, stropy
i stěny odolné pro� poškození při pravidelném čištění, my�
a dezinfekci. Je označený vstup do každého podlaží.

2 PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Je zpracován provozní řád zdravotnického zařízení a stanovena
hygienická opatření. Je stanoven systém dezinfekce, systém
sterilizace, systém nakládání s odpady a systém provádění úklidu.

Obecné zhodnocení bylo provedeno.
1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ
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