Vzor
provozního řádu pro zdravotnická zařízení.

Základní údaje
název pracoviště
adresa zdravotnického zařízení
název a adresa provozovatele
IČO
číslo telefonu, faxu, e-mail
	ordinační hodiny

vedoucí pracoviště

Obecné údaje
8. charakteristika a zaměření pracoviště, rozsah poskytované péče
9. stavební členění a vybavení místností,kapacita zařízení
10. personální zajištění, včetně kvalifikace
                  11. zajištění hlášení infekčních onemocnění 
Hygienický režim provozu zařízení
12. zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu
13  zásady přípravy injekcí a infuzí
14. zásady příjmu a ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních
      - hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
15. zásady prevence vzniku a šíření nemocničních  nákaz
16.postup při vzniku nemocničních nákaz-evidence, hlášení,kontrola opatření
17. Sterilizace
      - postup předsterilizační přípravy
      - způsob sterilizace - počet a typ přístrojů( objem,výrobní č.,rok výroby   ,parametry, umístění přístroje, frekvence technické kontroly
       - obaly - používané typy obalů, značení ,testy,primární, sekundární a přepravní obal
       - skladování obalů s vysterilizovaným materiálem, expirační doby
       - kontrola sterilizace – dokumentace, monitorování cyklů, kontrola účinnosti
18. Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce
       - druhy zdravotnických prostředků,počet a typy přístrojů, které jsou takto ošetřovány
       - postup dezinfekce a čištění
       - příprava roztoku k vyššímu stupni dezinfekce, frekvence, nádoba,
       - oplach k odstranění reziduí 
       -  vedení dokumentace
       - kontrola dezinfekce
19. Dezinfekční režim a dezinfekční řád
       - zásady chemické dezinfekce
       - přípravky, oblast použití, koncentrace, exspirace, obměna desinfekčních 	prostředků
       - kontrola účinnosti dezinfekce   
20.  Manipulace s prádlem
       - výměna pracovního oděvu, lůžkovin
       - zacházení s použitým prádlem,vč. uskladnění
       - zacházení s čistým prádlem,vč.uskladnění
       - zajištění praní    



21. Úklid
       - způsob a frekvence úklidu
       - uložení úklidových prostředků, diferenciace dle prostor
       - kdo úklid zajišťuje
        - malování       
       - technologický postup úklidu
22. Odpady
       - manipulace a likvidace pevných obalů
       - manipulace a likvidace komunálního odpadu
       - manipulace a likvidace nebezpečného odpadu
       - manipulace a likvidace ostrých předmětů
       - ukládání odpadů , teplota, doba odvozu,frekvence odvozu
       - likvidace tekutých odpadů
       - smluvní firma zajišťující likvidaci – název a adresa
23. Dezinfekční režim a dezinfekční řád
      - zásady bezpečnosti práce
24.Prevence infekčních onemocnění-očkování a postup při mimořádné expozici personálu krví a závažné kontaminaci kůže a sliznic
25. Uchovávání vakcín
26. Režimová opatření v kontrolovaném pásmu
27. Zajištění kontroly jakosti pitné vody  a teplé vody v zařízení

Právní předpisy : zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče


Provozní řád zpracoval                    datum              jméno               podpis

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá       jméno               podpis

Řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví    datum      jméno      podpis


S řádem seznámen personál           datum               jméno                podpis

