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Zdravotnické zařízení MUDr.Lenka Švancarová s.r.o. je otevřené ambulantní zařízení
primární péče. Poskytuje zdravotnické služby v rozsahu daném registrací referátu
zdravotnictví Krajského úřadu v Liberci. Ordinace je v nově vybudovaných prostorech
s bezbariérovým přístupem a dvěma parkovacími místy, z toho jedno pro tělesně postižené.
Zdravotnické zařízení se skládá z následujících místností: čekárna se samostatným
vchodem a WC pro pacienty, vybavené sanitárním zařízením pro tělesně postižené a WC
pro personál. Dále místnost pro sestru, která je vybavena dvoudřezem s manipulační
plochou. V sesterně je také umístěno umyvadlo s mýdlem a desinfekcí na ruce a
jednorázovými ručníky v krytém boxu. V ordinaci lékaře je rovněž umyvadlo pro mytí rukou,
je zde také oddělené místo pro odpočinek personálu – nebo tomuto účelu sloužíNa pracovišti je k dispozici úklidová skříň pro skladování úklidových pomůcek a prostředků.
Izolační místnost není k dispozici. Pacienti s podezřením na infekční onemocnění jsou
ošetřováni přednostně.
Všechny místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelným povrchem / stůl pro lékaře se
dvěma místy pro lékaře a pacienta, vyšetřovací lehátko, stůl pro administrativní práci sestry
s místem pro pacienta, kartotéční skříň, pracovní plocha pro přípravu zdravotnického
materiálu a orientačního laboratorního vyšetření, stolek pro odběr krve, stolek se
sterilizátorem, skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál /. Podlahy ve všech
místnostech jsou kryté omyvatelným marmoleem, na WC keramickou dlažbou. Zdi jsou
opatřeny omyvatelným nátěrem.
V zařízení pracují : jeden lékař, jedna zdravotní sestra a úklid provádí uklízečka.
Dezinfekce ploch, povrchů, nástrojů, pomůcek a materiálu se provádí denně nebo podle
potřeby, vždy ihned po kontaminaci biologickým materiálem. K dezinfekci jsou používány
schválené dezinfekční prostředky v předepsaných koncentracích a dobách působení podle
návodu výrobce. Roztoky jsou připravovány pro každou směnu čerstvé pomocí odměrek. K
zabránění vzniku rezistence jsou používané dezinfekční přípravky střídány v intervalu
jednoho týdne s přípravky s jinou účinnou látkou.
Desinfekce rukou: Septoderm, Sterillium

Desinfekce pokožky : jsou používány dezinfekční přípravky Cutasept F, Braunol
Desinfekce povrchů: Desam Ox,Incidin R Plus
Rychlá postřiková desinfekce: Bacilol AF, Kohrsolin FF,
Desinfekce na nástrojů: Korsolex Plus, Stabimed
Za dodržování pravidel dezinfekčního režimu zdravotnického zařízení odpovídá ordinující
lékař a provádí jej personál touto činností pověřený a řádně proškolený za použití
ochranných pomůcek
Prostory a plochy kontaminované biologickým materiálem se okamžitě dekontaminují
překrytím kontaminovaného místa mulem nebo papírovou vatou namočenou ve virucidním
dezinfekčním prostředku. Po expozici se očistí obvyklým způsobem.
Sterilizace - je prováděna v horkovzdušném sterilizátoru Stericell SCK-B2V/SC55 při
teplotě 160 st.C po dobu 60 min.Jako sterilizační obaly jsou používány kazety určené do
horkovzdušného sterilizátoru. Každá kazeta je opatřena procesovým testem sterilizace,
datem sterilizace, exspirace a kódem pracovníka zodpovědného za sterilizaci Do každého
sterilizačního cyklu je vkládán a hodnocen chemický test sterilizace. Záznamy o sterilizaci
jsou vedeny ve sterilizačním deníku. Kontrola sterilizační účinnost biologickými systémy je
prováděna Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci v souladu s platnou legislativou.
Sterilní materiál je uložen v čistých, desinfikovatelných skříních, je pravidelně kontrolována
doba exspirace vysterilizovaného materiálu
Odběry biologického materiálu se provádí pouze v prostoru k tomu určeném. Při odběrech
biologického materiálu používá personál jednorázové gumové rukavice, a to vždy pro
každého nového pacienta. Odběr biologického materiálu je prováděn systémem vacutainer..
Odebraný materiál je ukládán ve standardizovaných obalech. Biologický materiál určený
k vyšetření je každý den odvážen smluvní laboratoří k vyšetření. Tekuté biologické odpady
jsou likvidovány ve vyčleněném odpadním dřezu. Rukavice jsou likvidovány spolu
s nebezpečným odpadem
Pacienti jsou vyšetřováni po omytí rukou.
Ruce si pracovníci dezinfikují dle vyhlášky 306/2012 a Metodický návod – hygiena rukou
při poskytování zdravotní péče,uvedený ve Věstníku MZ ČR, ročník 2012, částka 5. Jsou
používány přípravky Septoderm či Sterillium(vždy před a po vyšetřování osob s infekčním
onemocněním, před a po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem).
K osušení rukou se používají jednorázové papírové ručníky.
Čisté pracovní ochranné oděvy jsou uloženy v odděleném prostoru ve skříni. Jsou
používány pouze na daném pracovišti a obměňovány minimálně 1x týdně a nebo po každém
ušpinění nebo kontaminaci biologickým materiálem.
Použité prádlo - se ukládá do plastových pytlů, které jsou skladovány ve skříni k tomu
účelu určené. Praní prádla je smluvně zajištěno se Zakázkovou prádelnou Králův Háj,
Vojtěšská 4 , 460 05, Liberec 5.
Veškerý odpad se z ordinace odstraňuje denně. Běžný komunální odpad je vynášen do
kontejnerů a je likvidován na základě smlouvy s vlastníkem objektu.
Nebezpečný odpad včetně jehel a stříkaček je ukládán bez další manipulace a oddělování
do uzavíratelných silnostěnných spalitelných obalů, které jsou po naplnění likvidovány spolu
s ostatním nebezpečným odpadem. Likvidace tohoto zdravotnického odpadu je zajištěna
smluvně s NELI servis s.r.o. Liberec. V případě nenaplnění jsou obaly pro jehly a stříkačky
po ukončení práce uzavřeny, dezinfikovány a uloženy ve vyhrazeném chladícím boxu, před

začátkem práce jsou před otevřením znovu dezinfikovány. Žádost o souhlas s nakládáním
s nebezpečným odpadem byla podána na odboru životního prostředí Magistrátu města
Liberce.
Konzumace jídla a nápojů je povolena pouze v oddělené denní
odpočinek.

místnosti určené pro

Úklid je prováděn denně na vlhko s použitím detergentů s chemickými přípravky. Odběrové
místo je pravidelně desinfikováno postřikovou desinfekcí.
Všichni pracovníci zdravotnického zařízení jsou očkováni proti virové hepatitidě typu B.
Současně všichni pracovníci dodržují příslušná ustanovení zákona č.258/2000 Sb. a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu / zejména vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. v platném
znění Sb.
Provozní řád zpracovala MUDr. L.Švancarová a zodpovídá za jeho dodržování a kontrolu.
S provozním řádem byl seznámen personál :
Petra Santomauro zdravotní sestra
Marcela Matějcová uklizečka
V Liberci dne 1.10.2013

