Príkaz predsedu č. 4/2010
k vstupu tretích osôb na súdnolekárske a patologicko-anatomické
pracoviská

jún 2010

V súlade s čl. 3 ods. 2 písm. a) smernice č. 9/1/2008 Organizačného poriadku
vydávam tento príkaz, ktorým určujem postup zabezpečenia vstupu tretích osôb na
súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská (ďalej len „SLaPA pracoviská“) Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“).
Článok I
1. Tento príkaz sa vzťahuje na tretie osoby, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu
s úradom a na pracoviská vstupujú za rôznym účelom založenom na zmluvnom základe
(študenti, vyučujúci, pracovníci firiem zabezpečujúci prevádzku pracovísk a servis
technického vybavenia).
Tretími osobami sa rozumejú aj osoby bez zmluvného vzťahu s úradom vstupujúce na
pracoviská za účelom využitia ich služieb na úseku nekroptickom a toxikologickochemickom (príslušníci PZ SR, ŽP SR, individuálni objednávatelia služieb).
2. SLaPA pracoviská sú v pracovných dňoch sprístupnené tretím osobám v čase od 07,30
hod. do 15,00 hod. V odôvodnených prípadoch je možný vstup tretím osobám z radov
PZ SR, ŽP SR, pracovníkom firiem zabezpečujúcim prevádzku pracovísk a servis
technického vybavenia aj mimo týchto hodín a v dňoch pracovného pokoja, voľna,
sviatkov a pamätných dní so súhlasom vedúceho lekára pracoviska.
3. Osoby vstupujúce do priestorov pracovísk musia byť evidované v knihe návštev vedenej
na každom pracovisku. Kniha návštev musí obsahovať meno osoby, názov organizácie,
ktorej je zamestnancom, čas vstupu, čas odchodu, podpis a podpis poučenia v prípade
vstupu na nekroptický úsek. Tento režim sa netýka osôb, ktoré prinášajú biologický
materiál na vyšetrenie, poštu, spisový a iný materiál a odovzdávajú ho v prijímacej
kancelárii pracoviska.
4. Tretie osoby vstupujúce na nekroptické úseky pracovísk je nutné poučiť v zmysle
prílohy č. 1 a toto poučenie osvedčiť podpisom tretej osoby v knihe návštev.
Článok II
Tento príkaz nadobúda účinnosť 15.06.2010.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

MUDr. Richard Demovič, PhD. ,v.r.
predseda

Príloha č. 1

Zásady bezpečnosti a správania sa tretích osôb pri vstupe
na SLaPA pracoviská.
1) Tretie osoby vstupujú na SLaPA pracoviská len v sprievode vedúceho lekára, alebo
povereného zamestnanca, ktorý je povinný tretiu osobu preukázateľne poučiť
o rizikách a ohrozeniach súvisiacich s priestormi, do ktorých vstupuje. Na
požiadanie je každá takáto osoba povinná predložiť preukaz totožnosti, resp.
služobný preukaz.
2) Na pracoviskách je prísny zákaz fotografovať, nahrávať údaje a/alebo robiť
akékoľvek iné záznamy na rôzne nosiče okrem prípadu, keď sa v nekroptickej
prevádzke vykonáva súdna pitva a záznam vyhotovuje príslušník orgánov činných
v trestnom konaní.
3) Pri pohybe na celom pracovisku sú tretie osoby povinné riadiť sa pokynmi vedúceho
lekára, resp. povereného zamestnanca.
4) Vo všetkých priestoroch pracovísk platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie
s otvoreným ohňom.
5) Pred vstupom do pitevne je každá osoba povinná obliecť si plášť, dať si respiračné
rúško a obuť galoše. Bez ochranných pracovných pomôcok je vstup do pitevne
prísne zakázaný.
6) Vstup do pitevne je zakázaný mladistvým osobám okrem tých, ktorí sa na SLaPA
pracovisku zdržiavajú z dôvodu odbornej prípravy, dojčiacim matkám a tehotným
ženám.
7) Je prísne zakázané dotýkať sa mŕtvych tiel a ich častí, ako aj predmetov a zariadení
postriekaných krvou alebo iným biologickým materiálom. Ak dôjde k náhodnému
postriekaniu krvou alebo biologickým materiálom je potrebné túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť sprevádzajúcemu zamestnancovi pracoviska a následne sa
vykoná potrebná mechanická očista a dezinfekcia.
8) V prípade nevoľnosti pri návšteve nekroptickej časti pracoviska je treba ihneď
upovedomiť sprevádzajúceho zamestnanca pracoviska a opustiť tieto priestory.
9) Tretie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých okolnostiach prípadov, o
ktorých sa mohli na SLaPA pracovisku dozvedieť.
10) V prípade vstupu tretích osôb za účelom vykonania opráv, údržby, maľovania
priestorov, rekonštrukčných prác, inštalácie prístrojov prípadne ich servisu, a pod.
zabezpečuje im príslušné ochranné pracovné prostriedky organizácia, ktorá ich
vysiela za uvedeným účelom. Prostredie, v ktorom sa dohodnutá činnosť bude
vykonávať musí byť vopred dezinfikované pracovníkmi SLaPA pracoviska.
11) V prípade úrazu tretej osoby je potrebné, aby záznam o úraze spisoval postihnutý
pracovník so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na príslušnom SLaPA
pracovisku. O pracovnom úraze musí byť oboznámený aj zamestnávateľ, ktorý tretiu
osobu na pracovisko vyslal.

