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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE 2-Oĺ

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
e je Vykonatelné

Zapsal dne .€.podpj

Datum: 10. března 2016 Národní ústav duševního zdraví
Sp. Zn.: S - KHSSC 11460/2016 Topolová 742
C.j.:KHSSC1146O/2016 25O67Klecany

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“) jako
orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle ust. 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. 82 odst. I zák. Č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a věcně příslušný podle ustanovení 82 odst. 2 písm. a)
zákona, r o z h o d I a ve správním řízení podle ust. 15 odst. 2 zákona

o žádosti ze dne 09.03.2016 Č. j. KHSSC 11460/2016 o schválení provozního řádu pro: Národní
ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany a místem poskytování zdravotních služeb
Topolová 748, 250 67 Klecany, kterou podal poskytovatel zdravotních služeb:

Název, vč. právní formy: Národní ústav duševního zdraví
Sídlo: Topolová 748, 250 67 Klecany
IC: 00023752
Adresa pro doručování: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
Jednacím statutárním orgánem je: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., ředitel Národního
ústavu duševního zdraví, nar. 12.11. 1949, trvale bytem Meinlinova 323/1, Praha 9

takto:

Návrh provozního řádu ze dne 09.03.2016 pro Národní ústav duševního zdraví
se sídlem: Topolová 748, 250 67 Klecany
s místem poskytování zdravotních služeb; Topolová 748, 250 67 Klecany
pro obor: psychiatrie, klinická psychologie, neurologie, geriatrie, sexuologie, fyzioterapie,

ergoterapie, radiologie a zobrazovací metody
forma: ambulantní, lůžková
druh: akutní péče
kde bude poskytovat zdravotní služby účastník řízení,

se schvaluje.
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O d ů v o d n ě n í:

Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán ve správním řfzení o žádosti o schválení návrhu
provozního řádu / návrhu změny provozního řádu účastníku řízení v plném rozsahu vyhověl,
upouští v souladu s ustanovením 68 odst. 4 správního řádu, od odůvodnění rozhodnutí.

Správní orgán podotýká, že podle ust. 100 věta druhá zákona je účastník řízení povinen seznámit
se schváleným provozním řádem své zaměstnance a další osoby, které pracují na jeho pracovišti, a
zajistit a kontrolovat jeho dodržování. Cinnosti, k nimž je třeba vypracovat provozní řád a předložit
ho ke schválení orgánem ochrany veřejného zdraví, lze zahájit až poté, kdy byl provozní řád
uvedeným orgánem ochrany veřejného zdraví schválen.

Poučení o odvolání:

Podle ust. 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví
prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet
dnem následujícím po doručení pfsenmého vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení, nejpozději však
desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka s touto písemností připravena k vyzvednutí u
provozovatele poštovních služeb.

MUDr Dana Taclova i‘i
vedouci odděleni protiepidemickeho
pro okresy Praha-východ a Praha-západ \ ?J

W,

Rozdělovník:
lx adresát
lx KHS — ke spisu
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PROVOZNÍ ŘÁD

Klinického centra Národního ústavu duševního zdraví (lůžka, ambulantní složka) v souladu se
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, vyhlášky 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

J. Základní údaje

• Klinické centrum Národního ústavu duševního zdraví (KC-NUDZ) - psychiatrické lůžkové a

ambulantní zařízení

• Adresa zařízení: Topolová 748, 250 67 Klecany

• Primář KC-NUDZ: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

• Vrchní sestra: Marie Nováková



II. Obecné údaje

Charakteristika a zaměření pracoviště

KC - NUDZ:

aj Poskytuje léčebně preventivní a rehabilitační péči hospitalizovaným a ambulantním duševně
nemocným na úrovni kliniky fakultní nemocnice. Na vyžádání poskytuje konziliární služby v
oboru psychiatrie a klinické psychologie. Dále poskytuje ambulantní péči v oborech
neurologie, geriatrie a sexuologie.

b) Provádí vědeckovýzkumnou činnost v aplikovaném klinickém výzkumu a při klinickém
zkoušení léků v rozsahu stanoveném MZ ČR a českými a zahraničními grantovými agenturami.

c) Je základnou pro výuku posluchačů 3. lékařské fakulty UK Praha v oboru psychiatrie, zajišťuje
rovněž povinně volitelnou výuku psychoterapie, biol. psychiatrie a podílí se na výuce
posluchačů bakalářského studia na 3. LF UK. KC rovněž zajišt‘uje postgraduální vědeckou
výchovu (doktorandské studium) v oboru neurověd a příbuzných oborů.

d) Zajišťuje další vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve
zdravotnictví ve výše uvedených oborech formou odborných stáží a pořádáním odborných
seminářů.

e) Vzhledem k poskytování vysoce specializované péče pro nemocné v některých diagnostických
skupinách a k potřebám výuky a vědeckovýzkumné práce jsou na KC přijímáni nemocní bez
vymezení spádové území. Rovněž je poskytována léčebně preventivní péče cizím státním
příslušníkům v souladu s platnými předpisy.

f] KC na požádání zajišťuje ústavní soudně znaleckou činnost v oboru psychiatrie a klinické
psychologie s ohledem na kapacitu lékařů a dalších zdravotnických pracovníků provádějících
soudně znaleckou činnost.

KC-NUDZ:
1. 3 lůžková oddělení, celková kapacita 57 koedukovaných lůžek
2. Ambulance
3. 4 denní stacionáře
4. Oddělení kognitivních poruch — AD centrum
5. Oddě]ení klínické a neurokognítivní psychologie
6. Laboratoř EEG a klinické neurofyziologie
7. Sociální oddělení
8. Ergoterapie
9. Rehabilitační oddělení
10. Oddělení magnetické rezonance

Oddělení 1
3.NP

Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných poruch. Hlavní metodou léčby je
intenzivní program režimové a kognitivně behaviorální psychoterapie a dynamicky orientované
psychoterapie, skupinové i individuální, v kombinaci s farmakoterapií. Pacienti jsou na toto oddělení
objednáváni ambulancí a před zařazením do programu jsou přešetřeni lékařem oddělení.

Stavební uspořádání:
• oddělení je otevřené
• 10 lůžek, 5x dvoulůžkové ložnice se sprchovým koutem, WC a umyvadlem
• odběrová místnost s umyvadlem a dřezem
• komunitní místnost
• sesterna s umyvadlem
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• pracovna staniční sestry s umyvadlem
• výdejna jídla (tabletový systém) s umyvadlem
• jídelna s umyvadlem
• 3x vyšetřovny/pracovny $ umyvadlem
• úklidová místnost s výlevkou
• WC pro personál s umyvadlem
• příruční sklad s umyvadlem
• sklad prádla
• šatna personálu: ženy - sprcha wc, umyvadlo
• šatna personálu: muži - sprcha, WC,umyvadlo
• učebna mediků
• 2 terasy
• chodba

Pracovní tým:
• 2 lékaři
• 1 psycholog
• 0,5 staniční sestra
• 4SZP
• 1 SZP na denní provoz
• 0,25 soc. pracovník

Oddělení 2
3.NP

Oddělení 2 je zaměřeno na diagnostiku a léčbu poruch nálady, včetně rezistentních afektivních
poruch, rychlého cyklování a smíšených epízod v rámci bipolární afektívní poruchy, zahájení a
nastavení tymoprofylaxe, léčbu elektrokonvulzemi (EKT) a repetitivní transkraniální magnetickou
stimulací (rTMS). Hlavní metodou léčby je farmakoterapie a nefarmakologické biologické metody
(EKT, rTMS, fototerapie) doplňované psychoterapií. V rámci diferenciálně diagnostických pobytů
zajišťuje i péči o pacienty s úzkostnými a psychotickými poruchami.

Stavební uspořádání:
• Oddělení má celkem 27 lůžek ve 12 dvoulůžkových a 1 jednolůžkové ložnici se sprchovým

koutem, WC a umyvadlem
• oddělení se skládá z části otevřené (20 lůžek v 10 ložnicích) a části uzavřené (7 lůžek ve 4

ložnicích)
• místnost na aplikaci ECT s předsíňkou, společná s odd. 3
• koupelna pro imobilní pacienty
• 2x odběrová místnost
• komunitní místnost
• 2x sesterna s umyvadlem
• pracovna staniční sestry s umyvadlem
• výdejna jídla (tabletový systém) s umyvadlem
• jídelna s umyvadlem
• 4 vyšetřovny/pracovny s umyvadlem
• úklidová místnost s výlevkou
• 2x wc pro personál s umyvadlem
• příruční sklad s umyvadlem
• pracovní místnost/prádelna
• šatna personálu: ženy - sprcha wc, umyvadlo
• šatna personálu: muži - sprcha, WC,umyvadlo
• učebna mediků
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• 2 terasy
• Chodba

Pracovní tým:
• 3 lékaři
• 1 psycholog
• 0,5 soc. pracovník
• 1 staniční sestra
• 12 zdravotních sester (8 sester otevřená část odd. a 4 sestry uzavřená část odd.)
• 2PZP

Oddělení 3
3.NP

Oddělení 3 je zaměřeno na diferenciální diagnostiku a léčbu závažných duševních poruch, především
psychotických a afektivních, jejichž stav vyžaduje pobyt na uzavřeném oddělení. Součástí oddělení je
pokoj intenzivní péče. Hlavní metodou léčby je farmakoterapie, biologické terapie, denní program
aktivit a psychoterapie. Na oddělení se provádí náročná diagnostika komplikovaných a závažných
duševních poruch. Psychoterapie individuální a skupinová a psychoterapeutické aktivity
rehabilitačního a aktivizujícího charakteru vytvářejí předpoklady pro účinnou léčbu především
akutních onemocnění schizofrenního okruhu.

Stavební uspořádání:

• odd. 3 je uzavřené
• 18 lůžek, 9x dvoulůžkové ložnice se sprchovým koutem, WC a umyvadlem
• 1 ložnice se zvýšeným dohledem a umyvadlem
• koupelna pro imobilní pacienty
• místnost na aplikaci ECT s předsíňkou, společná s odd. 2
• lx odběrová místnost
• komunitní místnost
• sesterna s umyvadlem
• pracovna staniční sestry
• výdejna jídla (tabletový systém) s umyvadlem
• jídelna s umyvadlem
• 3 vyšetřovny/pracovny s umyvadlem
• úklidová místnost s výlevkou
• ĺx WC pro personál s umyvadlem
• příruční sklad
• pracovní místnost/prádelna
• učebna mediků
• 2 terasy
• chodba

Pracovní tým:
• 3 lékaři
• 1 psycholog
• lstaniční sestra
• 9SZP
• 0,5 soc. pracovník
• 2PZP
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Ambulance
1NP

Ambulance je zaměřena na léčbu pacientů trpících psychotickým onemocněním, afektivními a
úzkostnými poruchami. Vedle všeobecné psychiatrické a psychologické ambulance jsou její součástí
specializované poradny a ambulance neurologa, geriatra a sexuologa

Specializované ambulance:
• spánková ambulance
• poradna pro psychiatricky léčené pacientky v graviditě a laktaci
• poradna pro pacienty léčící se pro psychotické onemocnění a jejich rodiny
• poradna pro pacienty léčící se pro bipolární afektivní poruchu a jejich rodiny
• Neurologická ambulance
• Geriatrická ambulance
• Sexuologická ambulance

Stavební uspořádání:
• 2x sesterna s umyvadlem
• lx akutní ambulance s umyvadlem
• 4 x vyšetřovna s umyvadlem
• 4x pracovna psychologů
• lx pracovna psychologa s umyvadlem
• lx celodenní čekárna
• WC muži
• WC ženy
• WC imobilní muže
• WC imobilní ženy
• kartotéka
• sprcha ženy
• šatna ženy
• sprcha muži
• šatna muži
• denní místnost personálu s umyvadlem
• úklidová místnost s výlevkou

Pracovní tým:
• 3 lékaři
• 3 sestry
• 0,5 soc. pracovník

Denní stacionář 1
2.NP

DS 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných poruch. Hlavní metodou léčby je intenzivní
program režimové a kognitivně behaviorální a dynamické skupinové a individuální psychoterapie.
Psychoterapie se aplikuje v uzavřené šesti týdenní skupině se strukturovaným programem KBT,
asertivity, arteterapie, ergoterapie, pohybové terapie aj.

Stavební uspořádání:
• sesterna s umyvadlem
• 2x vyšetřovna s umyvadlem
• poradenská místnost
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• komunitní místnost
• kuchyňka s jídelnou dřezem a umyvadlem
• WC muži
• wc ženy
• wc personál
• terasa
• centrální prostor

Pracovní tým:
• 1 lékař
• 1 SZP na denní provoz
• 0,5 psycholog

Denní stacionář 2
2.NP

DS 2 se specializuje na léčbu poruch osobnosti. Hlavní metodou léčby je intenzivní program režimové
a kognitivně behaviorální a dynamické skupinové a individuální psychoterapie. Psychoterapie se
aplikuje v uzavřené šesti týdenní skupině se strukturovaným programem KBT, asertivity, arteterapie,
ergoterapíe, pohybové terapie aj.

Stavební uspořádání:
• sesterna s umyvadlem
• 2x vyšetřovna s umyvadlem
• komunitní místnost
• wc muži s umyvadlem
• wc ženy s umyvadlem
• wc personál s umyvadlem
• terasa
• centrální prostor

Pracovní tým:
• 1 lékař
• 1 SZP na denní provoz
• 0,5 psycholog

Denní stacionář 3
2.NP

DS 3 pracuje s psychotickými a bipolárními pacienty v psychoedukačním, resocializačním a
psychoterapeutickém programu. Nedílnou součástí stacionáře jsou pravidelné psychoedukační
aktivity pro propuštěné pacienty a jejich rodinné příslušníky. Do stacionáře jsou přijímáni pacienti
po objednání a vyšetření na ambulanci nebo pacienti z lůžkového oddělení, kteří potřebují další léčbu
v denním stacionáři.

Stavební uspořádání:
• sesterna s umyvadlem
• 2x vyšetřovna s umyvadlem
• komunitní místnost
• tréninková kuchyňka
• WC muži s umyvadlem
• WC ženy s umyvadlem
• wc personál s umyvadlem
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• úklidová místnost s výlevkou
• šatna se sprchou a WC
• terasa
• centrální prostor

Pracovní tým:
• 1 lékař
• 1 sestra
• 0,25 soc. pracovník

Oddělení kognitivních poruch - AD centrum a Denní stacionář 4
1.NP

AD centrum se zabývá diagnostikou, léčbou, výzkumem Alzheimerovy nemoci a dalších
neurodegeneratívních demencí. V rámci ambulance a Denního stacionáře 4 bude těmto pacientům
poskytována diagnostika, remediace kognitivních funkcí a trénink paměti, celodenní pečovatelská
služba a možnost participovat na výzkumných programech.

Stavební uspořádání:
• 2x pracovna psychologa
• 2x ordinace lékaře
• 2x místnost pro psychometristu
• 2x sesterna
• Poradna pro pečující
• Komunitní místnost
• Odběrová místnost
• 2x místo odležení
• Čekárna
• 2xSklad
• Pohotovostní koupelna
• 2x wc muži s umyvadlem
• 2x wc ženy s umyvadlem
• Úklidová místnost

Pracovní tým:
• 1 psychiatr
• 1 geriatr
• 1 neurolog
• 1 psycholog
• 1 sestra
• 2 sociální pracovníci
• 1 ergoterapeutka

Oddělení klinické a neurokognitivní psychologie
2.NP

Oddělení poskytuje hospítalizovaným a ambulantním pacientům komplexní psychologickou a
neuropsychologickou diagnostiku, psychoterapii, rehabilitaci a remediaci kognitivních funkcí.

Stavební uspořádání:
• Biofeedback s umyvadlem
• sklad biofeedback
• kognitivní místnost
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• Místnost mediků
• Cvičná vyšetřovna
• Sběrdat2x
• WC muží s umyvadlem
• wc ženy s umyvadlem
• Vyšetřovna psychologa
• 2x pracovna pregraduantů

Pracovní tým:
Psychologové klinicky pracující v KC-NUDZ a v psychologických projektech

Laboratoř EEG a klinické neurofyziologie
2NP

Laboratoř EEG mimo rutinního EEG vyšetřování hospitalizovaných a ambulantních pacientů provádí
mapování mozkové aktivity a polysomnografická vyšetření v rámci spánkové laboratoře. Součástí je
následná časově strukturovaná kognitivně-behaviorální í farmakologická léčba klientů ve spánkové
ambulanci.

Stavební uspořádání:
• 6x spánková Jaboratoř — pokoj pro pacienty
• 6xpředsíň
• 6x koupelna WC a umyvadlem
• 4x vyšetřovna s umyvadly
• 2x EEG místnost s umyvadlem
• přípravna s dřezem
• 2xsklad
• lx místnost na úklid s výlevkou
• 2x WC ženy s umyvadlem
• 2x WC muži s umyvadlem
• ĺx pohotovostní sprcha
• Chodba

Pracovní tým:
• 1 psychiatr
• 1 neurolog
• 2 sestry
• 2 EEG laborantky

Sociální oddělení

Oddělení sociálních služeb poskytuje komplexní sociální a poradenské pacientům z lůžkové i
ambulantní části, včetně denního stacionáře. Speciální péče sociálních pracovníků bude věnována
klientům oddělení kognitivních poruch.

Pracovní tým:
• 3 sociální pracovníci
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Ergoterapie
1.NP

Ergoterapie je součástí komplexních terapeutických a rehabilitačních programů hospitalizovaných a
ambulantních pacientů. Ergoterapie je zde zastoupena jako smysluplné zaměstnávání, které má za cí]
působit na budoucí pracovní potenciál. Vybrané aktivity se provádějí ve skupině což má vliv na
sociální dovednosti a komunikaci s ostatními lidmi. Ergoterapeut připravuje program pomocí
výtvarných a kreativních technik. Ke své práci využívá i testy, cvičení a hry, které mají za úkol rozvíjet
exekutivní funkce (pozornost, paměť, představivost atd.)

Stavební uspořádání:
• vstupní místnost
• pracovna ergoterapeuta s umyvadlem
• vyšetřovna psychologa s umyvadlem
• 3x skladová místnost
• sprcha pro ženy s umyvadlem
• sprcha pro muže s umyvadlem
• arteterapíe čistá s umyvadlem a dřezem
• arteterapie hrubá s umyvadlem a dřezem
• místnost na muzikoterapii
• WC muži — imobilní s umyvadlem
• wc ženy — imobilní s umyvadlem
• WC muži s umyvadlem
• WC ženy s umyvadlem
• Wc personál s umyvadlem

Pracovní tým:
2 ergoterapeuti

Rehabilitační oddělení - fyzioterapie
LNP

Rehabilitační oddělení poskytuje základní fyziatrickou a rehabilitační péči hospitalizovaným i
ambulantním nemocným na základě doporučení odborného lékaře (psychiatra, neurologa a
rehabilitačního lékaře.

Stavební uspořádání
• kartotéka
• šatna pro ženy se sprchou WC a umyvadlem
• šatna pro ženy se sprchou WC a umyvadlem
• posilovna
• hydroterapie
• skladová místnost
• elektroléčba
• pracovna fyzioterapeutů
• masážní místnost
• zázemí fyzioterapeutů
• WC muži — imobilní s umyvadlem
• WC ženy — imobilní s umyvadlem
• WC muži s umyvadlem
• WCženys umyvadlem
• centrální čekárna
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Pracovní tým:
• 2 fyzioterapeuti

Oddělení magnetické rezonance
-1.p

Oddělení MR se specializuje na vyšetření pomocí přístroje MRI 3T Siemens MAGNETOM Prísma. Na
oddělení probíhá výzkumný program, část strojového času je alokována na klinická vyšetření na
základě doporučení odborného lékaře.

Stavební uspořádání:
• MRlkabina
• ovladovna
• 2 místnosti-zázemí pro laboranty
• čekárna
• WC ženy- imobilní s umyvadlem
• wc muži - imobilní s umyvadlem
• WC personální se sprchou

Pracovní tým:
• 2 radiologičtí laboranti
• 2 lékaři - radiologové

‚O



HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ NA KLINICKÉHO CENTRA NÚDZ

Pacíenti jsou k hospitalizaci na lůžková oddělení kliniky přijímáni ambulancí kliniky. Všechna
oddě]enf jsou koedukovaná. Hospitalizovaným pacientům je ponechán civilní oděv, který si ukládají
do šatních skříní na ložnicích.

Oddělení jsou vybavené snadno umyvatelným nábytkem a podlahovými krytinami (dlažba a PVC),

Návštěvy na odděleních
• Všední dny 15,00 — 17,15 hod
• Sobota, neděle a svátky 14,00 - 17,15 hod

K návštěvám jsou na každém oddělení kliniky určeny společenské místnosti.

Ochranný oděv zaměstnanců
• lékaři: při somatickém vyšetřování lékaři používají ochranný plášť a dle potřeby ostatní

ochranné pomůcky.
• SZP: bluzón ‚ bílá trička s rukávky, bílé kalhoty, pláště, lehká zdrav, obuv
• PZP: bluzón, bílé kalhoty, lehká zdrav, obuv, gumové rukavice
• pro zlepšení terapeutického prostředí je povoleno lékařům, psychologům a zdravotním

sestrám na DS civilní oblečení.

Parenteální zákroky:
aplikace injekcí, aplikace infuzí, odběry krve

dezinfekce kůže:
• před parenterálními zákroky k dezinfekci kůže: Jodisol sprey, Gutasept a sterilní materiál

čtverce, tampony.

dezinfekce nástrojů:
• používat jednorázové sterilní injekční jehly, stříkačky, infuzní sety, kanyly atd.
• po použití jednorázových jehel, stříkaček, infuzních setů, kanyl - nevracet do krytů,

neoddělovat ručně jehly od stříkaček
• opakovaně používané pomůcky (při aplíkaci elektrokonvulzí [ECTJ: dýchací masky, elektrody

po předchozí dekontaminaci aplikovat dezinfekční prostředek zaručující virucidní účinek

Odběry biologického materiálu:
• zavádění kanyl a odběr biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry krk, nos aj.):

v odběrových místnostech s použitím OOPP včetně jednorázových rukavic, vždy pro jednu
fyzicky ošetřovanou osobu

• zpracování vzorků je smluvně zajištěno v klinické laboratoři
• odvoz vzorků zajišťuje bezprostředně po odběru doprava z laboratoře
• dekontaminovatelné přepravky se denně dezinfikují

Stravování
• strava se podává na odděleních tabletovým systémem
• personál používá ochranný oděv (zástěra na jedno použití, přikrývka hlavy, rukavice)
• stolní nádobí se umývá v automatických myčkách, transportní nádobí se vrací do stravovacího

provozu
• lx týdně se provádí dle harmonogramu oddělení dezinfekce výdejny jídla a jejího vybavení.
• u pacinetů s pozitivním HBsAg, BWR se vyčleňuje nádobí a dezinfikuje odděleně
• zbytky jídel odváží stravovací provoz v určených nádobách
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Manipulace s prádlem:
• výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, nejméně lx týdně a vždy po kontaminaci
• čisté a špinavé prádlo se nekříží, použité prádlo se ukládá k přepravě do určených pytlů, při

manipulaci se špinavým prádlem se používá ochranný oděv (plášť, rukavice, ústenka, čepice)
• na lehátka k natáčení EKG, EEG, na rehabílitaci, nebo za účelem vyšetřování se používají

jednorázové podložky, výměna po každém použití.
• čisté prádlo je uložené ve skříních v určených skladových místnostech

Koupání pacientů:
• pacienti se koupou dle potřeby, minimálně lx denně
• při mytí pacienta na lůžku postupuje dle vypracovaného standardu

Manipulace s odpady:
Veškerý odpad se odstraňuje denně, odpad vznikající u lůžka pacienta bezprostředně.

1. Infekční odpad — kód: 18 01 03 (použité chirurgické materiály, podložky, pleny,
kontaminované pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, pomůcky pro inkontinentní pacienty,
osobní ochranné pomůcky - rukavice ústenky, atd.) se ukládají bez třídění do označených
pevných plastových pytlů, s označením data vzniku odpadu, kódem odpadu a označením
oddělení. PZP ho skladuje v suterénu do vyčleněné lednici při teplotě mezi 3 -8 st. C
v uzamčené místnosti na sklad odpadů.

2. Ostrý odpad - kód: 18 01 01 (použité jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, střepy,
ampule, prázdné lékovky, zkumavky)
Odpady se ukládají do pevných uzavíratelných nádob, které se nedají propíchnout. Odvoz
materiálu zajišťuje HTÚ dle potřeby. Likvidace odpadu je smluvně zajištěna u Imp — servis
s.r.o.

3. Farmaceutický odpad
léky s prošlou expirační lhůtou, nevyhovující jakosti, nebo léky zjevně poškozené se skladují,
včetně obalů, v kontejneru v uzamčené místnosti a likvidují se smluvním zajištěním u TRIFOn,
spol. s r.o.

4. Komunální odpad
Na oddělení se odpad třídí a ukládá do igelitových pytlů, pomocný personál jej likviduje
předáním do označených kontejnerů.

Školení personálu nakládajícího s odpadem probíhá vždy při každém novém přijetí pracovníka a
následně na provozních schůzkách a při každých změnách v provozním řádu KC.

Sterilizace:
Klinika není vybavena sterilizačními přístroji, sterilní obvazové materiály nakupuje v lékárně,
chirurgické výkony zajišťuje FN Bulovka.

Úklidový režim:
• zajišťuje externí smluvní zařízení
• za úklidový režim zodpovídá staniční sestra nebo vedoucí pracovník jednotlivých úseků
• úklid všech prostor se provádí denně na vlhko, používají se běžné detergenty (čisticí

prostředky): noční stolky, horní plochy nábytku, pracovní deska v kuchyní a na sesterně,
podlahy.

• denní úklid s dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem se používá na: WC, močové
lahve, mísy, koupelny, umyvadla, baterie, kliky u dveří, štětky na wc, odpadní nádoby, výlevky,
rohože v koupelně, pracovní plochy a povrchy v prostorách kde jsou prováděny odběry
biologického materiálu (Chloramin T 2%, Incidur 0.5 — 2%).
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• při kontaminaci prostor biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace
potřísněného místa překrytím mulem, nebo papírovou vatou navlhčenou účinným
dezinfekčním prostředkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem.

• použité postele a matrace jsou při propuštění pacíenta luxovány a dle potřeby dezinfikovány
prostředkem (lncidurem 0,5. Desprejem ‚Chloraminem T.)

• malé plochy, předměty, teploměry, fonendoskopy atd. se dezinfikují Desprejem spray.

Harmonogram dezinfekce
• lx týdně: dezinfekce podlahy lůžkové částí kliniky odpadkových košů, nádobí v kuchyňce
• lx za 14 dní: lednice, včetně odmražení
• lx měsíčně: dveře, nábyl:ek, dlaždičky
• lx za 3 měsíce: generální úklid
• Ovzduší: větrání 2 x denně
• Malování: lx za 2 roky

místnosti, kde se odebírá biologický materiál lx za rok

Prostředky k mytí a dezinfekci:
Jsou střídány v měsíčních intervalech podle druhů účinné látky

Mycí prostředky:
• Saponát — JAR a jiné detergenty

Prostředky k dezinfekci rukou a pokožky
• Cutasept, Hospisept a Sterillíum se používá k dezinfekci rukou střídavě. Neředěný 3 ml

přípravek se vtírá do suchých rukou. K použití je na všech umyvadlech pro personál
• K vyšetřování pacienta se přistupuje až po umytí rukou, dezinfekci rukou provádíme po

manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem. K utírání rukou používáme
jednorázový materiál v zásobnících

Prostředky na mytí nádobí:
• Saponát,Jar
• Savo glanc: 1 pol. lžíce přípravku na 5 I vody opláchnout čistou vodou, expozice 30mínut

Úklidové pomůcky a prostředky: jsou uloženy v úklidových skladech na odděleních a vyčleněné
podle účelu místa použití, např. kuchyňky, WC a pokojů.

Dezinsekce, deratizace
Je prováděna při výskytu obtížného hmyzu, nebo hlodavců bezodkladně a po objednání této služby u
odborné firmy přes HTS

Postup při onemocnění nozokomiální nákazou.

Všichni zaměstnanci PCP podléhají přímému očkování proti VHB. Nově přijatí pracovníci si očkování
zajišťují u svých praktických lékařů.
Při onemocnění, nebo podezdření na infekční nákazu vedoucí lékař tento stav konzultuje se spádovou
hygienickou stanicí.

Onemocní-li pacient infekční chorobou, zajistí se:
1. překlad na infekční oddělení zdravotnického zařízení kam pacient spadá. Je nutný převoz

sanitním vozem, který je určený pro převoz infekčních pacientů.

2. Staniční sestra kontaktuje hygienickou službu, zde určí hygienik postup dalších protiepidemických
opatření podle druhu onemocnění.
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3. Pacient je izolován na samostatném pokoji, má vyhrazené osobní nádobí, příbor, které se
pravidelně dezinfikuje. Je poučen o nutnosti dodržování hygĺenických zásad. Pacient neužívá
příslušenství, které užívají ostatní pacienti — vyhradit, označit, ostatní informovat.

4. Použité prádlo nemocného se nesmí křížit s použitým prádlem na oddělení. Odesílá se do prádelny
odděleně, označené jako infekční materiál. Ukládá se do igelitových pytlů, na které se napíše druh
a množství prádla. Staniční sestra informuje vedoucího prádelny.

5. Na pokoj nemocného sestra připraví dezinfekční roztok k dezinfekci rukou (0,5% Chloramin B).
Dezinfekčním roztokem omýváme veškeré plochy v pokoji (2% Chloramin B) Důležitý je také
ochranný plášť, ústenka.

6. Při odběru biologického materiálu a provádění osobní hygieny používáme vždy ochranný oděv a
gumové rukavice.

7. Odebraný materiál je nutně řádně označit s vyplněnou žádankou.

8. Dle pokynů hygienika pacientům a ošetřujícímu personálu, kteří byli v kontaktu s nemocným, se
provádí příslušná kontrolní vyšetření.

9. Po překladu pacienta na infekční oddělení se provede řádná dezinfekce pokoje, všech ploch,
kachlíků, lůžka a veškerých předmětů, s nimiž byl pacient v kontaktu.

Dezinfekční roztoky volíme a ředíme dle návodu výrobce.

Zdroj pitné vody pro NUDZ je z vodovodního řadu.

Provozní řád zpracoval (datum, jméno, podpis): 8. 3. 2016 prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

‘ď.€J ‘L

Řád byl schválen orgánem ochrany veřejného zdraví: 7

Krajc.k h
StředoČes‘KehQ Y9nick taflIce

Dittrichova I 7128
sídlem V Pra.

Tel.; 234
O1 Praha 2

-28
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DEZINFEKČNÍ ŘÁD kliniky NUDZ

LICHÉ Nf ĚSÍCE — leden, březen, květen, červenec, záři, listopad

Oblast použití Četnost Způsob Koncentrace Expozice

Dokonale smočit dez prostředkem, naliti o S‘ĺ
Sem I nin

WC zdi -vl I Podl za mtsy ihned p p u ti do siC chat p s b t m I
i id 5ml pnpr k do d as h tt

podlomu miny 2 x deane svcisttt n oplachnout I litni vody

Vyšetřoaci stoIk — ECT, ECT stolek - po použiti No plochu nastříkni dezinf. prostředek
EKG, pristtoje I x Kdně nechat zaschnout

Desprej sprcy- koncentrat do zaschnuti
Male plochy ‘

Ultrazsukos hlas ce Po každem použiti
dezinf. prostředek a Dcsprej sprey koncentrát do 7aschnnti

Kosme nastrojc. gttmose Zcela ponořit do připraseného roztoku 0.5%
podloeky, pomuc1,

Po každém použiti ponechat, mechaiucks očistit, opláchnout lncidar 5ml připrsvku do do zaschnuti
Nastroje ti pomacky k opakosuncmu pouliti, vodou I liS-u vody

einiuui misk ‘

EEG elektrody a čepice Po každem použiti Dle nůsodu VORY

- Myti rukou
- Vždy po použiti WC

- UmÝt vodou a modlou . neřcdčnÝ se
Kůže dezinfekce nikou

- po odborech biolog. mnienalu
- na suché umyté ruce nanést dvziufekčni

-Stenlium s‘tira do‘
- po kazdc kontaminaci tok h‘ h k
- před tnvaztvnimi zákrok-s Orig. roztoky

do zaschnuti

- stoly, lůžka, munážni lehátka
voziky, pracos‘ni plochy, Jiné Vyšetřovny, sesicmy, lttžkové pokoje,
pos-echy, kliky, baterie, chodby. idelny, úklidosá rnistoost I x 05%
umyvadla denně Vytřu a umýt n nechat zaschnout Incidur 5ml přípravku do do zaschnuti

Plochy
- obloženi, podlahy. - I litru vody

kachličky, zrcadlu, dveře, ‘ tkrái týdnž
odpadni nadobv, lednice

. . ‘ nádobí, které neprocházi dezinfekci ‘ Ponořit do dezinfekčniho roztoku,
Kuchynka ‘ nadobi v myčkách nádobi -tkrát týdněs- pondělí opláchnout pitnou vodou

Oaso glanc I pal. lztcc do SI 30 min

Koberce Čalouněné Denně lu-uos ni
Ix týdne ( v patek) vyorat deziofekčnim Inctdur Srn) připravku do do zaschnuti

zidle a kresta prostre em I litru vody

Čalounne na židle na vvtirai dezinf Desprej sprcy koncentrát do zaschnuti

s any Po ktždém použiti tncidur 5ml přípravku do do zaschnuti
I litru vody

Fzioterapie
-

podložky
Po každent použiti lnctdur Stul přípravko do do zaschnuti
cane I litni sody
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DEZINFEKČNÍ ŘÁD kliniky NUDZ

SUDÉ MĚSÍCE —únor, duben, Červen, srpen, říjen, prosinec

Oblast použiti Četnost Způsob
»oiČ1< Koncentrace Expozice

Wc m di I I. D K I m I ky Č itt moc
Socíálnt zařízeni podložiti mísy

Podloznimtsy ihned po pouzttt. dcztnfckčním. proslředk‘em. nalitt do Chloramin T ižic
do zaschnuli

Vyšelřosaci stoiky — ECT, ECT stolek - po použili
Omýt dczinfekČnint roztokem Chloramin T

2%
do zaschnuti

EKG, pristroje I s tvdně 8 pol lzic na 11)1
Malé plochy N I I k d f tř d k

Ultrazvuková hlavice Po knždém použili neact
at ezin pros e C a Desprej spres koncrttirat do zaschnuti

Kosové nástroje. guntosé
podložky, pomůcky Zcela ponořit do připraveného roztoku
k opakovanému použili, Po každém použili ponechal, ntecitanicky očistit, opláchnout Chloramin T mtn

Nástroje n pomůcky entitai misky vodou P

EEG elektrody a čepice Po každém použiti Die návodu
IVORY

Kůže
Myli rukou - Vžd po použiti WC - Umři s odou a mřdiem

- po odhěreclt biolog, materiálu
- dezinfekce rukou - po každé konlamtnaci - na suché umyté ruce nanést dezinfekční

- Cutasepl F Orig roztoky do zaschnuti
- pred tns‘uztvmmi zakroky roztok

Povrchy ve
vozíky, pracovni plochy, Jiné

vyšetřovnách a
butene,

denně Umýt. postřikat o nechat zaschnout Chloramin T t tne tin In do zaschnuli
uesternach čuiuunČné křesla

- obložení, podlahy
V 1k plochy k hl Ky zr di d

sbiv luzku zk
m st

k
t1

h dhs
Rval I d Č Chhoram T d h

odpadni oadoby, lednice -

Kuchyňkn - nádobí - krát ti dně s‘ pondstí
-Ponořit do dezinfekČmho roztoku, Chloramin T

isa lni
do zaschnuti

Koberce n Čalouněné ‚

židle Denně luxovat
Ix tydne C patek) luxos ot na mokro

Chloramin T ‚ do zaschnuti
A křesla nu odděleních

dezinfekČnim prostředkem 8 pol. lzic na těl

Čalouněné židle na Denně o noční siužbč vvllrot deztnf I T 2% d I
sesternách prostředkem na vlhka 8 poL lžtc na lol

Po každém použili ‚2.5 I vody + I oplachnoul
‚

‚ vany denně \‘vtřít roztokem
Savo Glanc

UJce vodou
Fyzioterapie -

podložky Ix týdně Chloramin T
‘ol lžic na

do zaschnuli
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