
Vzorový prevádzkový poriadok ambulancie 

(vypracovaný v súlade  s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych             

zariadení z hľadiska ochrany zdravia) 

 

Základné údaje:  

Názov pracoviska:  

........................................................................................................... 

Názov zariadenia: 

............................................................................................................. 

IČO: ....................................................................... 

Adresa zariadenia: 

............................................................................................................ 

Číslo telefónu: ......................................................... 

Ordinačné hodiny:  ..................................................  pracovná doba: 

.......................... 

Meno vedúceho pracovníka:  

......................................................................................... 

Všeobecné údaje: 

1. Charakteristika a zameranie  

Ambulancia sa nachádza ..... 

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti   

2. Vybavenie miestností    

 Ambulancia pozostáva z  prípravovne,  ambulancie, resp. z  ambulancie bez 
prípravovne,  dennej miestnosti ........ súčasťou ambulancie je ......  

o v prípravovni je k dispozícii  umývadlo + drez; v ambulancii umývadlo –   
v obidvoch miestnostiach je zabezpečený prívod  tečúcej zdravotne 
bezchybnej studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody  

o pracovisko má zriadenú dennú miestnosť, resp. odčlenený priestor 
dostatočne odvetraný na občerstvenie a na prezlečenie personálu v 
priestoroch ambulancie. 

 Ambulancia je prirodzene osvetlená, vetraná oknami a umelo osvetlená 
žiarivkami.  Nábytok v čakárni a na pracovisku má ľahko umývateľnú a 
dekontaminovaľnú povrchovú úpravu. Podlahy v miestnostiach sú ľahko 
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umývateľné a dekontaminovateľné. 

o chladnička na očkovacie látky je vybavená teplomerom a neskladujú sa 
v nej potraviny, denne a aj cez víkendy je zabezpečené sledovanie 
chladového režimu so záznamom teplôt do zošita.  

 Steny miestností sú svetlé - natreté štandardným bielym náterom, stena v 
ambulancii a v prípravovni je okolo umývadla pokrytá keramickým obkladom, 
resp. lakovým náterom do výšky ................ 

3. Personál  

Počet lekárov  .....,  počet vysokoškolákov .....,  počet SZP .....   

4. Vedľajšie prevádzkové a pomocné miestnosti:  

 Čakáreň ambulancie je situovaná zvlášť (alebo spoločnej) - ak spoločne s 
akými ambulanciami  (vymenovať)  

 Ostatné vedľajšie prevádzkové a pomocné miestnosti sú ........... napr. šatňa 
pre personál, WC pre personál, miestnosť pre upratovanie s výlevkou ....  

5. Hygienické vybavenie pre pacientov  

 WC pre pacientov s predsieňou a tečúcou teplou vodou je umiestnené (napr. v 
spoločných priestoroch polikliniky alebo...)  

6. Dezinfekčný režim 

 Pri práci sa používajú pracovné prístroje (vymenovať: napr. fonendoskop, 
tlakomer, EKG,  ....) a pomôcky (teplomer, jednorazový materiál - špachtle, 
obväzy, striekačky, ihly), nástroje (chirurgické - skalpel, pinzeta, nožnice...., 
gynekologické zrkadlá..., stomatologické ....)   

Mechanická očista pracovných nástrojov sa  vykonáva pod tečúcou vodou 
s prídavkom saponátu. Dezinfekciu prístrojov vykonáva ambulantná sestra 
prípravkom (dopísať konkrétny druh aj s koncentráciou a expozičnou 
dobou) 1 x denne, pri teplomeroch, ktoré sú uložené nasucho po každom 
použití. Dezinfekčný prípravok je pravidelne obmieňaný každé 2 mesiace za iný - 
s inou účinnou látkou na zabránenie vzniku rezistencie - dopísať aký.  

Na dezinfekciu pokožky pred každým vpichom sa používa - dopísať aký 
prípravok a ako sa používa (neriedený sa nastrieka alebo potrie na pokožku a 
nechá sa zaschnúť. Až potom sa vpichuje).  

Gynekologické zrkadlá, chirurgické a stomatologické nástroje sa po 
použití najskôr ponoria do vyčlenenej nádoby používanej na ich dekontamináciu 
do dezinfekčného roztoku - napísať akého aj koncentráciu a dĺžku expozície 
podľa návodu výrobcu, potom sa mechanicky očistia kefkou, nechajú usušiť a 
denne sa sterilizujú. V prípade nepoužitia všetkých nástrojov do 24 hodín po 
otvorení bubna resp. kazety musí byť zabezpečená ich resterilizácia. Použitá 
kefka na mechanickú očistu sa po použití ponorí do dezinfekčného roztoku - 
napísať aký aj koncentráciu. Po dezinfekcii je kefka uložená vo vyčlenenej 
nádobe, ktorá bolo tiež umy tá dezinfekčným roztokom - napísať akým.  

Vyšetrovacie lôžko je pokryté jednorazovým posuvným krepovým 
papierom, ktorý je menený po každom pacientovi. Lôžko je čistené a 
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dezinfikované denne - mechanická očista teplou vodou s pridaním saponátu a 
dezinfikované dezinfekčným prostriedkom - napísať akým. 

Pri kontaminácii plôch biologickým materiálom sa plocha najskôr prikryje 
mulom namočeným dezinfekčným prostriedkom s vírus-inaktivačným účinkom, 
nechá sa pôsobiť podľa času expozície uvedenom na dezinfekčnom prípravku a 
následne sa miesto mechanicky očistí. Používané dezinfekčné prostriedky - 
dopísať aké.  

Sledovanie a exspiráciu používaných dezinfekčných prostriedkov 
vykonáva zdravotná sestra pracujúca v ambulancii, ktorá zabezpečuje aj ich 
správne skladovanie.  

V hygienickom režime dodržiavame zásadu striedania dezinfekčných 
prípravkov á 2 mesiace pričom dávame dôraz na výmenu účinnej látky v 
dezinfekčnom prípravku a nie podľa komerčného názvu DP. Striedaním DP 
vykonávame prevenciu vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložke 
prípravku.  

6.1. Dezinfekčný režim endoskopických prístrojov  

→ Endoskopické prístroje (napísať druh, počet, aké akcesóriá)  

Postup dekontaminácie endoskopov - postupovať v súlade 
s odborným usmernením na dezinfekciu endoskopov  (rozpísať postup, 
aký enzymatický detergent, aký dezinfekčný prostriedok)  

 

→ Bioptické kliešte musia byť sterilné  (napísať, ako sa zabezpečuje 
sterilizácia).  

7. Sterilizácia (vybrať, ktorá možnosť je správna) 

a) ambulancia nemá sterilizátor. Na všetky diagnostické a terapeutické výkony 
sa používa sterilný jednorázový materiál s príslušnou informáciou o dobe 
expirácie. Sterilný materiál je uložený v uzatvárateľnej skrini. Zdravotná 
sestra sleduje denne dátum expirácie.  

b)  sterilizácia nástrojov z kovu, zo skla sa vykonáva v ambulancii pomocou 
horúcovzduchového sterilizátora (HS) - napísat' typ podľa stanovených 
noriem sterilizácie. Kontrola sterilizácie u horúcovzduchových 
sterilizátoroch sa vykonáva chemickými indikátormi triedy l - každé balenie, 
indikátormi triedy 4, 5, 6 – l test/60l (integračná testovacia trubička Browne). 
Výsledky testov tvoria súčasť sterilizačného denníka, ktorý vedie zdravotná 
sestra. Textil a termolabilný materiál sa používa jednorazový, nesterilizuje 
sa v HS alebo jeho sterilizácia sa vykonáva v autokláve. Vysterilizovaný 
materiál je uložený v sterilizačných obalových materiáloch. Sterilizátor je 
pravidelne testovaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. 
akreditovaným pracoviskom.  

Kontrola účinnosti sterilizátora bioindikátormi sa vykonáva :  

→ na nových prístrojoch jedenkrát ročne, 

→  na prístrojoch starších ako 10 rokov každých 200 cyklov, minimálne 
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jedenkrát polročne. 

→ po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, 
premiestnení a ihneď pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti 

Protokol o fyzikálnom a biologickom testovaní sterilizátora je 
zavesený na viditeľnom mieste vedľa sterilizátora. V prípade nepoužitia 
všetkých nástrojov 24 hod. po otvorení bubna resp. kazety je zabezpečená 
ich resterilizácia.  

c) sterilizácia nástrojov z kovu, zo skla, textilného a termolabilného materiálu 
sa vykonáva pomocou autoklávu - napísať typ podľa stanovených noriem 
sterilizácie. Kontrola sterilizácie v autokláve sa vykonáva denne chemic. 
indikátormi triedy l - každé balenie, indikátormi triedy 2 -denne, triedy 4,5,6 
- každá šarža - l test/ 54l, 2testy/104- 270l).  

Výsledky testov tvoria súčasť sterilizačného denníka, ktorý vedie 
zdravotná sestra. Vysterilizovaný materiál je uložený v sterilizačných 
obalových materiáloch. Autokláv je pravidelne testovaný Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva. Protokol' o' fyzikálnom a biologickom 
testovaní autoklávu je zavesený na viditeľnom mieste vedľa prístroja. 
Zdravotná sestra sleduje denne dátum exspirácie. V prípade nepoužitia 
všetkých nástrojov 24 hod. po otvorení bubna resp. kazety je zabezpečená 
ich resterilizácia.  

 

8. Germicídne žiariče (vybrať správnu voľbu)  

a) na ambulancii nemáme.  

b) na ambulancii máme, vedieme si evidenciu vyžiarených hodín a podľa návodu 
výrobcu meníme žiarivky po vysvietení garantovaných hodín výrobcom. 
Germicídny žiarič zapíname na: dopísať koľko hodín denne.  

9. Príprava injekcií a na manipuláciu s biologickým materiálom slúžia osobitné 
oddelené pracovné plochy, ktoré sú umývateľné a dezinfikovateľné - stolík na 
prípravu zdravotníckeho materiálu. Pri odbere biologického materiálu sa používajú 
jednorazové PVC rukavice. Biologický materiál sa odoberá do štandardizovaných 
nádob v priestore vymedzenom na tento účel.  

Zdravotná sestra pri podávaní injekčných prípravkov minimalizuje 
nevyhnutný časový interval medzi vybraním sterilných častí z ochranného obalu, 
plnením liečiv, kompletizáciu jednotlivých častí injekčných súprav a podaním 
pacientovi. Gumovú zátku na infúznych a liekových fľašiach pred perforáciou 
dezinfikuje dopísať čím a jej perforáciu vykoná sterilnou ihlou.  

 

10. Manipulácia s bielizňou   

Použitá osobná bielizeň sa skladuje v PVC obaloch na jednorazové použitie v 
miestnosti na špinavú bielizeň. Vymieňa sa 1x týždenne resp. podľa potreby.  
Pranie bielizne prebieha doma resp. v práčovni. Doma oddelene od domácej 
bielizne s programom na vyváranie.  
Čistá bielizeň sa v ambulancii ukladá kde (napr. do uzatváratel'ných skríň na to 
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určených, ktoré sa pravidelne čistia a dezinfikujú).  

11. Upratovanie (vybrať, ktorá možnosť' je správna)  

a) Upratovanie je zabezpečené zmluvne s firmou ...................... Dokladovať 
zmluvu a od firmy rozpísaný rozpis upratovacích prác, spôsob upratovania a 
aké dezinfekčné prostriedky daná firma používa.  

b) Upratovanie je zabezpečené upratovačkou a vykonáva sa 1 x denne. 
Umývanie prebieha v dvoch etapách. Najskôr mechanická očista - teplá voda a 
detergentný roztok potom dezinfekcia. Na umývanie sa používa systém dvoch 
vedier - v jednom vedre sa čistiaca huba alebo handra namáča do roztoku 
čistiaceho alebo dezinfekčného roztoku a do druhého vedra sa použitá huba 
alebo handra žmýka. Vedrá a mycie handry sú oddelené od vedier a handier 
na umývanie sociálnych priestorov. Plochy, pracovné stolíky, povrch skríň, 
okenné parapety, dvere, kľučky, umývadlá umývame denne navlhko. Výlevky 
sú denne po skončení ordinačných hodín prelievané dezinfekčným 
prostriedkom - akým. Na ambulancii máme harmonogram upratovania: denné 
upratovanie, týždenné a veľké upratovanie. Ak je spoločná čakáreň, resp. 
sociálne zariadeniami pre viac  ambulancií kto zabezpečuje upratovanie ?  

 Denné upratovanie: vynesenie smetí, umývanie podlahy, utieranie prachu 
navlhko a dezinfekcia dezinfekčným roztokom  

 Týždenné upratovanie: spočíva v dôslednejšom upratovaní a umývanie je 
rozdelené na jednotlivé dni v týždni: rozpísať čo a kedy sa vykonáva  

 Veľké upratovanie:  ............................................. 

Pomôcky na upratovanie sú po skončení upratovania 
dekontaminované - vydezinfikované a sú uložené vo vetrateľnej miestnosti 
na to určenej nie v ambulancii. Osoba vykonávajúca upratovanie používa 
osobné ochranné pracovné prostriedky určené len na upratovanie - plášť, 
rukavice ...  

12. Maľovanie  

 priestory zariadenia sa maľujú najmenej raz za dva roky (o čom sa 
vedie evidencia). Po kontaminácii stien biologickým materiálom sa 
znečistené miesto ihneď dezinfikuje a umyje.  

13. Nakladanie s odpadmi  

13.1. Spôsob manipulácie a likvidácie pevných odpadov  

Odpad na ambulancii sa triedi na bežný pevný komunálny odpad a 
biologický odpad.  

Vznikajúci pevný komunálny odpad počas prevádzky je 
zhromažďovaný do odpadových, ľahko umývateľných a 
dezinfikovateľných nádob, ktoré sú opatrené jednorazovými PVC 
vreckami. Po skončení pracovnej smeny sú odpadové nádoby 
vyprázdňované. Raz týždenne alebo podľa aktuálnej potreby je 
vykonaná ich vlhká mechanická očista a dezinfekcia. Zvoz a likvidáciu 
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zabezpečuje firma na to oprávnená. Použité jednorazové ihly, striekačky 
a iné ostré predmety sa zneškodňujú vcelku bez ďalšej manipulácie (bez 
nasadzovania krytov!) do hrubostenných nepriepustných nádob, ktoré 
sú uložené v ambulancii. Ich zvoz zabezpečuje raz týždenne zmluvne 
firma ................  

13.2. Biologicky kontaminovaný odpad sa ukladá do oddelených 
nepriepustných nádob a skladuje sa vo vyhradenom priestore 7 dní (v 
priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní) - zvoz 
zabezpečený zmluvne s firmou .........................  

13.3. Tekutý odpad v ambulancii sa odvádza spoločnou kanalizáciou do 
čistiarne odpadových vôd.  

14.  Zásobovanie vodou :  

 Ambulancia je zásobovaná pitnou vodou z mestského vodovodu.  

15.  Zásady osobnej hygieny zamestnancov pri ošetrovaní a vyšetrovaní 
pacientov:  

 zamestnanci používajú len osobné čisté ochranné pracovné prostriedky určené 
na prácu na vlastnom pracovisku - nohavice, košeľa /tričko/, plášť, topánky, 
výmena 1x týždenne v prípade potreby aj častejšie.  

 ochranný pracovný odev si obliekajú pred začiatkom pracovnej smeny vo 
vymedzených priestoroch.  

 nechty zamestnancov zariadenia musia byť primerane ostrihané a 
nenalakované, na rukách nesmú byť prstene, šperky a umelé nechty.  

 vyšetrovacie a liečebné výkony vykonávame až po umytí rúk, dezinfekciu rúk 
vykonávame pred parenterálnym výkonom, pred ošetrením pacienta s 
imunodeficitom, po kontakte s pacientom s prenosným ochorení, po manipulácii 
s biologickým materiálom, po manipulácii s použitou bielizňou. Pri práci 
dodržiavame zásady bariérovej ošetrovacej techniky.  

 na utieranie rúk používame jednorazový materiál. Mydlá používame tekuté v 
jednorazových dávkovačoch /v prípade pevných dávkovačov sa ich doplnenie 
vykoná až po vykonaní dezinfekcie/o  

 pri invazívnych výkonoch, pri ktorých sa porušuje alebo už je' porušená 
celistvosť kože alebo je vykonaný nefyziologický vstup do organizmu 
používame jednorazovú ochrannú masku a rukavice.  

 na parenterálne výkony používame sterilné zdravotnícke pomôcky.  

 stravovanie zamestnancov je zabezpečené .................  

 do jedálne pre zamestnancov nevstupujeme v osobných ochranných 
pracovných prostriedkoch.  

 na dezinfekciu rúk používame ........................  

 fajčenie na pracovisku nie je povolené.  
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 pri zistení kolonizácie alebo infekcie multirezistentnými organizmami nález 
zreteľne  

 označíme do zdravotnej dokumentácie pacienta, nahlásime na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, oddelenie 
epidemiológie a zabezpečíme protiepidemické opatrenia.  

16. Zásady odberu biologického materiálu a manipulácie s ním.  

 odber materiálu vykonáva odborne vzdelaný a zacvičený personál.  

 pri odbere biologického materiálu sa používajú jednorázové PVC rukavice, 
ochranná maska a materiál sa ukladá do štandardizovaných strerilných nádob s 
vylúčením rizika kontaminácie sprievodiek.  

 po skončení odberu všetky nástroje a pomôcky použité pri odbere, ktoré prišli 
do styku s pacientom alebo s jeho materiálom sa dezinfikujú, sterilizujú, 
prípadne deštruujú.  

 odobratý materiál sa čo najrýchlejšie odosiela do laboratória.  

 zasielanie biologického materiálu sa uskutočňuje prostredníctvom ... dopísať 
(pacient, sestra) 

17. Zásady prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz :  

 anamnézu zameriavame aj k objasneniu event. infekcie, jej zdroja a cesty 
šírenia  

 odevy pacientov sa odkladajú na mieste na to určenom.  

 pri príprave a podávaní i.v. liečiv, pri odbere biologického materiálu sa prísne 
dodržiavajú aseptické podmienky  

 používame výhradne jednorázový materiál a sterilné inštrumentárium  

18. Postup pri výskyte nozokomiálnych nákaz :  

 pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto 
skutočnosť musí zaznačiť do zdravotnej dokumentácie pacienta a do denníka 
nemocničných nákaz. Rovnako sa postupuje aj pri zistení kolonizácie pacienta 
polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami 

 hlásenie výskytu nemocničnej nákazy Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva v Banskej Bystrici, oddeleniu epidemiológie sa vykonáva do 48 
hodín písomnou formou podľa Prílohy č.6  Vyhl. MZ SR č.553/2007 Z. z. 

19. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B(VHB)  

 Zdravotnícki pracovníci ambulancie  sú alebo nie sú očkovaní proti VHB 

→ (napísať presné dátumy očkovania u všetkých zamestnancov)  

 Pri poranení zdravotníckeho pracovníka od pacienta s neznámym stavom 
infekciozity sa postupuje podľa odborného usmernenia na vykonávanie 
opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd, ktoré sú súčasťou 
prevádzkového poriadku:  
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Opatrenia pri poranení zdravotníckych pracovníkov – 
profylaxia vírusových hepatitít A, B pr. C  

 
Profylaxia ochorenia na vírusovú hepatitídu po kontakte zdravotníckeho 

pracovníka alebo osoby poskytujúcej prvú pomoc s krvou pacientov pri poranení 
alebo kontaminácii kože a slizníc vyžaduje:  

a) nechať ranu niekoľko minút krvácať, potom niekoľko minút dôkladne vymývať 
mydlom alebo detergentným roztokom a dezinfikovať prípravkom s virucídnym 
účinkom (napr. Braunol 2000). Pri drobných poraneniach, ktoré nekrvácajú, 
začať s vymývaním ihneď alebo krvácanie vyvolať.  

b) odber vzorky krvi pre overenie stavu imunity voči vírusovým hepatitídam typu 
A, B, prípadne C v dobe expozície nákazy - anti HBs na cito, HBs Ag, anti HBc 
total, anti HCV, anti HA V. Odber krvi vykoná lekár primárnej starostlivosti.  

c) ak ide o krv chorého na vírusovú hepatitídu typu B, nosiča HBsAg alebo osobu 
s neznámym stavom infekciozity:  

1) u osoby riadne očkovanej alebo preočkovanej v posledných piatich 
rokoch:  

a) pri kontaminácii neporanenej kože a slizníc nie je potrebná špecifická 
pasívna alebo aktívna imunoprofylaxia  

b) pri penetrujúcom poranení kože a slizníc alebo pri kontaminácii 
zapálených plôch kože a slizníc podať jednu dávku vakcíny do 24 
hodín, najneskôr do 7 dní po expozícii  

2) u osoby riadne očkovanej alebo preočkovanej pred viac ako 5-timi 
rokmi:  

 podanie l dávky hyperimúnneho špecifického imunoglobulínu do 24 
hodín a simultánne podať l dávku vakcíny proti VH-B. V prípade, že 
nebolo možné podať imunoglobulín v uvedenom časovom termíne, 
podať len l dávku vakcíny a to čo najskôr.  

3) u osoby neočkovanej podať do 24 hodín špecifický hyperimúnny 
imunoglobulín a simultánne podať l. dávku vakcíny a v očkovaní 
pokračovať podľa príbalového letáku. U osoby neúplne očkovanej v 
očkovaní pokračovať v plánovaných termínoch.  

d) Ak ide o krv chorého na hepatitídu bližšie ne určeného typu, postupovať ako v 
bode a, až c.  

e) Ak ide o krv chorého na VHA odporučí sa exponovanému zdravotníckemu 
pracovníkovi podanie 0,02 ml/kg telesnej hmotnosti pasterizovaného 
ľudského normálneho imunoglobulínu Grifols 16%  čo najskôr po expozícii a 
odporučiť ďalej simultánne podanie l. dávky vakcíny proti VHA a pokračovať v 
očkovaní v intervaloch uvedených v príbalovom letáku.  

Každý prípad expozície biologickým materiálom musí zdravotnícky pracovník 
ohlásiť okamžite svojmu najbližšiemu nadriadenému, ktorý túto udalosť' 
zaznačí do úrazového denníka, zabezpečí overenie okolností, za ktorých k 
expozícii došlo, zaistí nevyhnutnú dokumentáciu nehody a zabezpečí opatrenia 
na zabránenie opakovaniu mimoriadnej expozície u iných pracovníkov.  
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Každé poranenie u zdravotníckeho pracovníka - základné údaje (meno, 
dátum narodenia, bydlisko, pracovné zaradenie, čas a miesto pracovného úrazu, 
popis práce, pri ktorej k poraneniu prišlo, údaje o pacientovi, od ktorého sa 
poranil) je potrebné nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Banskej Bystrici - oddelenie epidemiológie  

b) Opatrenia pri poranení ostrým predmetom obsahujúcim krv od HIV pozitívneho 
pacienta:  

 ranu nechať niekoľko minút krvácať  

 ranu vymývať pod tečúcou vodou a mydlom  

 dezinfikovať ranu virucídnym dezinfekčným prostriedkom najmenej 5 
minút  

 do 24 hodín po poranení je potrebné aplikovať anti vírusovú liečbu per 
os, ktorá ma trvať mesiac /postexpozičná profylaxia/  

 do 24 hod. je potrebné od poraneného odobrať krv na stanovenie anti 
HIV proti látok  

 poranenie zdokumentovať ako pracovný úraz  

 podrobiť sa lekárskemu dohľadu s odberom krvi na anti HIV podľa 
odporúčaní infektológa  

20. Hlásenie prenosných ochorení:  

    Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní: 

 hlásiť výskyt prenosného ochorenia, ktoré podlieha povinnému hláseniu 
podľa Zoznamu povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na 
ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov, ktorý je 
uvedený v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o podpore, ochrane a rozvoji 
verejného zdravia na RÚVZ.  

→ Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípke 
podobných ochorení (CHPO) sa hlási týždenne vždy vo štvrtok - aj 
nulový výskyt !, ak sa pracovný týždeň končí štvrtkom, ochorenia 
sa hlásia v stredu !  

 vykonávať lekársky dohľad a predchádzať nozokomiálnym nákazam  

 zaznamenať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a 
šíreniu prenosných  ochorení do zdravotnej dokumentácie  

 postupovať podľa schváleného prevádzkového poriadku  

 poskytovať RÚVZ informácie a údaje potrebné na plnenie ich úloh. 

 

21.  Ambulantné zariadenia sú povinné splniť požiadavky stanovené vo Výnose MZ 
SR č. 25118/2008-OL z 10.decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č. 
09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne 
zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 
zariadení.  
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23. Fajčenie :   

 v zariadení je zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z.  ochrane 
nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.  

 verejnosť – pacienti sú na zákaz fajčenia upozornení písomným oznam, 
ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste.  

 

Prevádzkový poriadok 
spracoval:  

Dátum:  Meno:  
Podpis, 
pečiatka:  

Za dodržiavanie poriadku a jeho kontrolu zodpovedá:  Meno:  Podpis:  

S poriadkom oboznámený 
personál: 

Dňa:  Kým:  

Prevádzkový poriadok schválil:  Dňa:  

 


