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II.
1. charakteristika a zaměření pracoviště
Ordinace praktického lékaře pro dospělé je umístěna ve druhém nadzemním podlaží budovy zdravotního
střediska v Jedovnicích. K ordinaci náleží pracovna sestry, čekárna, denní místnost, WC pro personál a WC pro
pacienty. Sociální zařízaní jsou společná pro ordinaci praktického lékaře a pro ordinaci praktického zubního
lékaře. Zdravotní péči poskytuje jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Jedná se o péči léčebnou, preventivní,
aplikaci injekcí, očkování, převazy ran, odběry krve a jiného biologického materiálu.
2. vybavení místností
V ordinaci i přípravně sestry je nábytek se snadno ošetřovatelnými , hladkými omyvatelnými povrchy.
V ordinaci je umyvadlo, v přípravně dvojdřez . Okolí je obloženo keramickými obklady. Stěny místností jsou
1x ročně malovány. Na podlaze všech místností je podlahová krytina z PVC. Všechny místnosti jsou větratelné
okny.
3. Způsob oddělení pracovních ploch
příprava a aplikace injekcí, infusí, odběr biologického m je prováděn v přípravně sestry a ordinaci. K odběrům
krve a biologického materiálu je používána jednorázová odběrová technika dodávaná příslušnými laboratořemi.
K vyšetření krve na sedimentaci erytrocytu jsou používány jednorázové válce.
4.Způsob ošetření, dezinfekce,, sterilizace a uchovávání nástrojů
Použité nástroje jsou mechanicky kartáčkem pod tekoucí vodou očištěny ,naloženy do desinfekčního roztoku, ,
po náležité expozici vyňaty, osušeny. Sterilizaci provádíme jednak v dozách a jednak ve foliových sáčcích do
horkovzdušných sterilizátorů , v kterých jsou nástroje zataveny, vysterilizovány a po označení datem sterilizace
následně po stanovenou dobu uchovávány v dozách ve skříni .
5.Sterilizace
Sterilizaci je prováděna v horkovzdušném sterilizátoru HS 62A, který je umístěn v denní místnosti. Záznamy o
sterilizaci vede sestra ve sterilizačním deníku, nástroje jsou sterilizovány v dozách a foliových sáčcích do
horkovzdušných sterilizátorů ( viz bod č. 4) Účinnost sterilizátoru je kontrolávana za pomoci chemického testu
a 1x ročně je prováděna bakteriologická kontrola HS.
6.Manipulace s prádlem
Praní špinavého prádla je zajištěna prádelnou Chryštof Vyškov. Čisté prádlo je uloženo ve skříni,suché špinavé
v igelitových pytlích v označeném prádelním koši umístěném v denní místnosti. Jako šatna pro personál slouží
denní místnost.

7.Úklid a desinfekce
Úklid se provádí denně na vlhko. Jedná se o úklid podlah, umyvadel, sterilizačních a převazových stolků,

lehátka. Desinfekční roztoky jsou pravidelně střídány (chloramin, Persteril,Savo, Incidur) Úklid provádí vlastní
uklizečka.
8.Dekontaminace
Dekontaminovaná plocha je překryta mulem namočeným v desinfekčním prostředku s virucidním účinkem a po
expozici běžně ošetřena.
9.Způsob likvidace a manipulace s pevným odpadem.
Infekční odpad ( použité stříkačky, jehly, testy na OK, materiál po převazech) je ukládán do speciálních
papírových kontejnerů na infekční odpad, v nichž je denně odnášen do sběrné nádoby na infekční odpad, která
je umístěna uzamykatelné místnosti v suterénních prostorách budovy , kam nemá nikdo nepovolaný přístup.
V této sběrné nádobě je infekční materiál v kontejnerech skladován do doby naplnění nádoby, která je pak
uzavřena a odvezena a zlikvidována smluvní firmou – EURO-TREND s.r.o. Adamov.
Komunální, neinfekční, odpad je denně odnášen ve foliových pytlech do popelnice. Odvoz komunálního
odpadu je smluvně zajištěn firmou Selio Blansko.
Tekuté odpady jsou odstraňovány prostřednictvím dřezu a WC odpadů.
10.Zdroj pitné vody
Zdrojem pitné vody je veřejná vodovodní síť, kontrola je zajištěna OkÚ. Teplá voda je z bojlerů
11.Zásady osobní hygieny zaměstnanců
Mytí rukou po každém ošetření pacienta mýdlem, při odběrech krve aj. biologického materiálu jsou používány
jednorázové latexové rukavice, kontaminovaná místa jsou okamžitě dekontaminována ( viz bod 8,) K mytí
rukou používáme desinfekční mýdla, jídlo na pracovišti pouze v denní místnosti
12.Zásady prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění
Vyšetření osob s podezřením na infekční chorobu a je hlášeno a prováděno ve spolupráci s HS Blansko,
Pacienty k hospitalizaci odesíláme sanitním vozem na KICH Bohunice. Po vyšetření a ošetření suspektního
pacienta je ordinace vyvětrána, povrch potenciálně kontaminovaných povrchů ošetřen desinfekčním
prostředkem ve sprayi a umyt mýdlem. K vyšetření a ošetření pacientů jsou používány zásadně sterilní nástroje
a jednorázové pomůcky.
13.Zásady odběru biologickéh materiálu
Odběry o biologického materiálu provádí lékař a sestra. Při odběru jsou používány jednorázové latexové
rukavice. Po každém odběru se ruce omyjí vodou a desinfekčním mýdlem.
Biologický materiál se ukládá do stojanů a do laboratoří jej odváží svozový vůz smluvní laboratoře.
14.Příloha
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