Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Opatření děkana č. 2/2018

Název: Úprava hygienického režimu při výuce klinických předmětů

Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Opatření děkana Úprava hygienického režimu při výuce klinických předmětů (dále jen
„opatření děkana“) se vydává v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy
Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „fakultní nemocnice“).
Čl. 2
Rozsah platnosti
Opatření děkana se vztahuje na všechny studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen
„fakulta“), kteří se účastní výuky klinických předmětů (dále jen „výuka“) na pracovištích
fakultní nemocnice.

Čl. 3
Osobní ochranné pracovní prostředky
1.

Studenti jsou při výuce povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky (pláště,
šaty, košile, kalhoty, dále jen „ochranné oděvy“, a odpovídající obuv). Do ochranných
oděvů a obuvi se před zahájením výuky převléknou a přezují v šatnách nebo jiných
k tomu určených prostorách.

2.

Studenti jsou povinni dbát na čistotu ochranných oděvů. Pro zajištění jejich čistoty si
pořídí takový počet ochranných oděvů, aby mohli jejich výměnu provést alespoň 2x týdně
(doporučeno je pořízení 5 sad ochranných oděvů). Obuv jsou studenti povinni udržovat
v čistém stavu, zbavenou všech nánosů mechanických nečistot.

Čl. 4
Praní ochranných oděvů
1.

Ochranné oděvy zjevně znečištěné biologickými nečistotami se nesmějí vynášet mimo
areál fakultní nemocnice a musí být studenty osobně předány k vyprání v prádelně
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fakultní nemocnice ve stanovených termínech zveřejněných na internetových stránkách
fakulty.
2.

Prádelna fakultní nemocnice poskytuje praní ochranných oděvů pro studenty bezúplatně.

3.

Při předání ochranných oděvů do prádelny fakultní nemocnice se studenti prokáží
dokladem Průkaz studenta.

Čl. 5
Označení ochranných oděvů
1.

Ochranný oděv musí být před předáním k vyprání řádně označen pomocí identifikačního
nevypratelného štítku připevněného na vnitřní straně límce pláště nebo šatů a na
stanovené místo košile nebo kalhot. Označení provádí prádelna fakultní nemocnice na
základě identifikační kartičky, kterou studenti předloží spolu s doneseným ochranným
oděvem.

2.

Označení se skládá z písmene označujícího studijní program (V – Všeobecné lékařství, Z
– Zubní lékařství, B – Bakalářský studijní program, G – General, D – Dentistry),
čtyřmístného čísla (v každé skupině od 0001) a příjmení a jména studenta do 20 znaků.

3.

Za účelem správného označení použijí studenti přidělené identifikační kartičky se
speciálními identifikačními znaky přidělenými pro danou skupinu studentů
a jednotlivého konkrétního studenta.

4.

Označení ochranného oděvu jiným způsobem je nepřípustné.

Čl. 6
Výdej vypraných ochranných oděvů
1.

Výdej vypraných ochranných oděvů je zajištěn ve Výukovém centru v areálu fakultní
nemocnice (2. poschodí) ve stanovených termínech zveřejněných na internetových
stránkách fakulty.

2.

Studenti jsou povinni si vyprané ochranné oděvy vyzvednout nejpozději do 14 dnů
od jejich předání k vyprání (nejdříve však 7 až 9 dní od jejich předání).

3.

Při převzetí vypraných ochranných oděvů se studenti prokáží dokladem Průkaz studenta
a sdělí datum, kdy oděv k vyprání předali.

Čl. 7
Povinnosti studentů při výuce
1.

Studenti jsou povinni při výuce dodržovat pokyny vyučujícího a zdravotnického
personálu fakultní nemocnice, zejména řídit se pokyny, týkajícími se:
a. hygienických opatření a dodržování zvýšených hygienických režimů,
b. používání osobních ochranných pracovních prostředků.
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2.

Studentům, kteří nebudou respektovat pravidla stanovená tímto opatřením a
dostaví se na výuku ve viditelně znečištěném ochranném oděvu, vyučující neumožní
účast na výuce. Nepřítomnost na výuce bude považována za neomluvenou absenci
studenta na výuce.

Čl. 8
Hygienický režim na operačních sálech
1.

Operační trakty s operačními sály a zákrokové sálky jsou kontrolovanými pásmy, kde je
pobyt všech osob organizován a řízen speciálním režimem, který podléhá hygienickým a
protiepidemickým předpisům a vnitřním předpisům fakultní nemocnice.

2.

Studenti smí vstupovat do těchto prostor a dále se zde pohybovat pouze v doprovodu
vyučujícího nebo osoby, která je za ně odpovědná. Nekontrolovaný pohyb je
z hygienických i bezpečnostních důvodů nepřípustný.

3.

Do operačního traktu se vstupuje přes filtr, kde studenti odloží svůj svrchní oděv a obuv
(kromě spodního prádla) a obléknou se do ochranného oděvu, který je určen výhradně
pro pobyt v operačním traktu/zákrokovém sálku. Komplet ochranného oděvu sestává
z kalhot, haleny, ústenky (obličejové masky), čepice a bot.

4.

Všechny součásti ochranného oděvu musí být použity pro každý vstup zásadně jen
jedenkrát a po použití se odloží ve filtru.

5.

Nošení vlastních součástí oděvu (kromě spodního prádla) nebo opakované používání
jakýchkoliv částí ochranného oděvu je v operačním traktu/zákrokovém sálku
nepřípustné.

6.

V operačním traktu/zákrokovém sálku student nesmí mít šperky, hodinky, mobilní
telefony, ani jiné osobní předměty. Cenné věci, včetně mobilních telefonů, si uzamkne do
zvláště k tomu určených schránek ve filtru.

7.

Úprava nehtů, vlasů a vousů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta a nesmí bránit
v poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musí být upravené, krátké
a čisté. Vlasy a vousy musí být bezezbytku zakryty čepicí a ústenkou.

8.

Studentům, kteří nebudou respektovat a dodržovat pravidla v tomto článku
stanovená, nebude umožněn přístup do operačního traktu/zákrokového sálku.
Čl. 9
Poranění studentů

Poranění kontaminovaným ostrým předmětem (např. jehly, skalpely) nebo potřísnění sliznic
biologickým materiálem (např. vstříknutí krve do oka) jsou studenti povinni ihned oznámit
vyučujícímu nebo osobě, která je za ně odpovědná. Vyučující nebo odpovědná osoba zajistí
první pomoc a ošetření studenta a zvolí další postup dle vnitřních předpisů fakultní nemocnice.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se opatření děkana č. 2/07-08 Úprava hygienického režimu při výuce klinických
předmětů na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové ze dne 21. 12. 2007 a
opatření děkana č. 5/07-08 Změna opatření děkana č. 2/07-08 k Úpravě hygienického
režimu při výuce klinických předmětů na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec
Králové ze dne 4. 3. 2008.

2.

Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

V Hradci Králové dne 21. 2. 2018

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
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