vv

Lékařská
fakulta

uvrrŘNí NoRMA LF Up
LF-B-I8 /o+

sMĚRNICE oĚr<exe LF up
K pRovÁuĚxí pRAcovNĚrnxeŘsrcÝcH

SLUZEBNALFUP

Obsah:
Garant:

Tato směrnice definuje provádění pracor.nělékařslcých služeb pro
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

LF UP, děkan LF UP

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., přednostka Klinilcy

pracormího lékařství LF UP a FNOL
Ing. Jana Valíková, tajemnice LF UP

Platnost:

dnem podpisu

Účinnost:

dnem zveřejnění

Směmice děkana k provádění pracovnělekářských služeb na tIP

článek r
Zaměstnavatel je poúnen r.,yrvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují
bezpeČný ýkon práce. Za tím účelemzajišťuje pro zaměstnance pracormělékařské
služby.

článek z
Oblast pracorirrělékařských služeb upravují zejména následující právní předpisy:

.
'

zákon č. z6zlzoo6 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

zákon Č. g7glzotl Sb., o specifických zdravotních službách, ve znénípozdějších
předpisů,

'

zákon Č.z59lzooo Sb.,

o

ochraně veřejného zdrav

a o změně

některych

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

'

zákon Č.+Bltggz Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

'

lyhláŠka Č. 79lzot3 Sb., o provedení některych ustanovení zákona č. g7glzot1 Sb.,
o speciÍických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (r,yhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

čHnek 3
Druhy pracor,rrělékařských prohlídek (dále jen ,,PLP') na Lékařskéfakultě Univerzi§
Palackého v Olomouci (dále jen ,,LF UP"):
r) Vstupní prohlídka

a) Před uzavřením pracovního poměru.
b) Před uzavřením dohod o pracích konaných mimo pracormí poměr, máJi být
osoba u,cházejici se o zaměstnání zaíazena k práci, která je podle zákona o
ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástítéto práce činnost,

pro jejíŽ ýkon jsou podmín\y zdravotní způsobilosti stanoveny jinými
právními předpisy (LF UP můžev těchto případech vstupní lékařskou
prohlídku vyŽadovat též,má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby
ucházejícíse o práci, která není prací rizikovou).

c) Za podmínek uvedených v § ro r,yhlášky č.79lzotgSb.
z) Periodická prohlídka - v průběhu praco.mího poměru

a ve

stanovených lhůtách.
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g) Mimořádná prohlídka - v případě důvodného předpoHadu, že došlo ke ztrátě nebo

změně zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci nebo pokud dojde ke zvýšení

míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek a za
podmínek podle § rz r,yhlášI<y č. zglzor3 Sb.
4)

Výstupní prohlídka - při romázáni pracormího poměru, při převedení na práci se
sníženou zdravotní náročnostía za podmínek uvedených v § ts \yhlášL<y č. zg lzOtS
Sb.

s) Následná prohlídka - po skončeníněkterých druhů rizikové práce (podle § r4

lyhlášky č. zg l zots Sb.).
čtánet<+

r) Lhůty periodických lékařslcých prohlídek jsou stanoveny takto:
periodicita
Zaměstnanci LF UP
írokv)
1

,

Kategorie
4
Kategorie

zRa3

Radiačnípracormík
katesorie A
Nočnípráce Kategorie
z nad 5o
let věku

Ridiči z povolání nad 5o let věku

Zaměstnanci nad 5o
let věku, }teří
lykonávají práci
s rizikem ohrožení
zdraú, např. činnosti
epidemiologicky
závažné,řidiči,
referenti a pracující
v objektu Fakultní
nemocnice olomouc
(díl II příl. z. klyhl.

zqlzorc

4

Zaměstnanci do 5o let
věku, kteří lykonávají
práci s rizikem ohrožení
zdtalň, např. činnosti
epidemiologiclcy
záv ažné,řidiči, referenti
a pracujícív objektu
Fakultní nemocnice
Olomouc (díl II příl. z.
k r,whl.

6

zolzorc

Sb.)

kateeorie r do so let věku

Ridiči

z povolání

do 5o let
věku

Sb.)

Kategorie r nad 5o let věku

Kategorie
z do 5o iet
věku
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z) Podrobná kategorizace jednotliých pracovních pozic

LF UP, včetně faktorů

pracourích podmínek a jejich míry rizika, je uvedena na weboých stránkách LF UP
nebo ji poskytne technik bezpečnosti a ochrany zdraúpři práci.

kteří mají úvazek současně u LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc,
absolr,ují, pokud je to možné,v jednom termínu jednu lékařskou prohlídku, jejimž

3) Zaměstnanci,

ýsledkem budou lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci pro oba
zaměstnavatele.

článek 5
r) Poslqytovatelem pracovnělékařslqých služeb pro

LF UP je Klinika

pracovního

lékařsM LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen ,,KPL"), se kterou je
uzavřena Smlouva o zajištění závodní preventirrní péčeze dne 22. Lo.2oo3 (dále jen
Smlouva).

z) Dle Smlour,y se LF UP zavazuje:

a) Vysílat zaměstnance na PLP dle příslušnýchlhůts respektováním rozhodnutí
IGajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

b) Zajistit, aby se žádostí o provedení vstupní lékařské prohlídky přinesli
uchazeČi o zaměstnání výpis ze zdravotní dokumentace od svého
registrujícího praktického lékaře.

c) Umožnit pracornríkůmKPL vstup na jednotlivá pracoviště a sdělit jim
potřebné informace k posouzení vlir,u r,ykonávané práce na zdravt
zaměstnanců.
g) Dle uvedené Smlour,y se KPL zavazuje;

a) Provádět pracormělékařské služby v souladu

s

platnými prámími předpisy,

včetně frekvence prohlídek.

b) V případě negativního posudku - závěru, r,ylučujícíhodalšíýkon příslušné
práce zaměstnancem, informovat o této skutečnosti neprodleně vedoucího
zaměstnance LF UP.

c) Předávat odpovědným osobám LF UP dle článku 8 posudky o zdravotní
způsobilosti k práci.
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čHnek 6
Prakticlcý postup při realizaci PLP je definován následo,uně:

a) Zaměstnanec na prohlídku přinese formulář (viz příloha č. 1, !a,2,2a- podle
druhu PLP), r,lplněný v části Žádost o provedení prohlídky, ve třech
r,yhotoveních.

b) Tento formulář nelze zaměnit ani nahradit žádným jiným formulářem. Nelze
vyllžit formuláře Fakultní nemocnice Olomouc.

c) Prohlídky se ýkají všech zaměstnanců bez

ohledu na

ýši jejich

úvazku u LF

UP.
Dalšíoběh formulářů je definován následovně:

d) Periodickó a mimořódná PLP (PříIoha l, zaměstnanci Ústauu molekulární
a translačnímedicíny - dáIe jen ,,ÚMTM" PříIoha la): I(pL zašle po

prohlídce zaměstnance vedoucímu zaměstnanci

či jí-

pověřenému

zaměstnanci tři r,yhotovení lékařského posudku. Vedoucí zaměstnanec zajistí

předání jednoho r,yhotovení posudku posuzovanému zaměstnanci. Další
lyhotovení je zatoŽeno do spisu zaměstnance na pracovišti. Třetí lyhotovení
opatřené da§ a podpisy posuzovaného i vedoucího zaměstnance, kteří tímto

potwzují převzetí posudku, se wátí na sekretariát KPL. Doklad
o prokazatelném předání lékařského posudku posuzovanému i
zaměstnavateli

Či jeho

zástupci musí být dle zákona č. g7glzotr Sb. součástí

zdravotnické dokumentace vedené o pracovníkovi na KPL.

e) Vstupní PLP (Příloha t, zaměstnanci ÚMTM PříIoharo): Oběh formuláře je
obdobný jako u periodické PLP s tím rozdílem, že vedoucí zaměstnanec je

nahrazen pracormicí personálního referátu děkanátu

LF UP. Uchazeč o

na záHadě podpisu o převzetí převezme lékařslcý posudek
na KPL i pro pracovnici děkanátu LF UP. Lékařslcý posudek o

zaměstnání
osobně

zdravotní zpŮsobilosti k práci bude založen jak ve spisu zaměstnance na
personálním referátu děkanátu LF UP, tak na KPL. Pro zaměstnance ÚvtTM

bude následně ještě jedna fotokopie výtisku za|ožena u pověřené osoby
zaměstnavatele

(

mana žera bezpečnosti

ÚUrU).
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Výsrupní PLP (PříIoha z, zaměstnanci ÚrurUt PríIoha za): oběh formuláře

je stejný jako u vstupní PLP s tím rozdílem, že není nutné podpisem
prokazovat převzetí.
g) V

případě posudkŮ omezujícíchzdravotní způsobilost či konstatujících

zdravotní nezpůsobilost k práci předá KPL posudky jak posuzovanému, tak
pracovnici personálního referátu děkanátu LF UP osobně nebo doručením
prostřednicfuím provozovatele poštovních služeb na doručenku. O takovém

ýsledku posouzení bude KPL informovat

i

vedoucího zaměstnance

posuzovaného.

článek 7
r) O zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotliúch pracovišťmusí být vedena
příslušná dokumentace, která v případě vstupních a ýstupních prohlídek bude
zaloŽena na personálním referátu děkanátu LF UP a v případě periodických
prohlídek bude uložena u vedoucích zaměstnanců jednotliých pracoúšť.
z) Na pracoviŠtiÚUrna bude dokumentace vstupních, ýstupních a periodic}ých

prohlídek založena i u pověřené osoby zaměstnavatele (manažera bezpečnosti

úuru).

t)

Za

článek 8

absolvování vstupních a ýstupních prohlídek odpovídají pracormíci

personálního referátu děkanátu LF UP.
z)

Za absolvování preventivních a mimořádných prohlídek odpovídají vedoucí
zaměstnanci jednotliých pracoúšťLF UP.

3)

Na pracovišti ÚUrU za provedení vstupních, výstupních, periodických

a

mimořádných prohlídek odpovídá pověřená osoba zaměstnavatele (manažer
bezpečnosti ÚMTM).

Směmice děkana k provádění pracovnělekářských

služeb na UP

závérečná ustanovení
r) Tato směrnice nabývá platnosti dnem r,ydání, tj. podpisu děkanem, a účinnosti
dnem zveřejnění na weboých stránkách LF UP.
z) TÍmto se rušíMetodickY pokyn děkana LF UP č. LF

v olomouci dne

- Bz-8lzot4

r. června zor8

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP

ze dne 5. září 2oL4.

Příloha

LEKARSKY POSUDEK

1

O ZDRAVOTI\Í ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI
Evidenčníoznačení:
zádost o provedení pracovnělékařské prohlídkv a posouzení zdravotní způsobilosti k oráci
Jmeno a pnJmenl

Datum

posuzované osoby:

narozeni:

Adresa místa trvalého pobvtu:Zaměstnavatel: Univerzita Palackého v olomouci, Lékařská fakulta, Křižkovského8,771 47 olomouc, lČ: 61989592
pracoviště:
velikost úvazku:

Ptacovnizařazeni posuzované osoby a druh práce:
Režim práce: E jednosměnný E dvousměnný E třisměnný D nepřetržitý E
Druh poŽadované pracovnělékařské prohlídky (vyznaóte

E
E
E
E

E

vstupní

k paoveoenl pronnoky (vyznacle

příslušnou položku):

|-l mimořádná

oeriodická

přijeti do pracovního poměru

8

práce v noci

ló

polozky ouvoou]

končí platnost předchoziho posudku, uveďte datum Ukončeníplatnostj předchoziho posudku:
převedení zaměstnance najinou práci (§,10odst.2 Vyhl, č.7912013 Sb.)

,,

_.,..,..,..,. ,,.,,,.,,

Výkon práce nebo činnosti s rizikem ohíoženizdíaví (§ 1 odst. 3 Vyhl, č. 79/2013 sb.)
D činnost epidemiologicky záVažná (§ ,19 zák. č. 258/2000 Sb.)
E obsluha a řizeni motorového Vysokozdvižného Vozíku
D řidič reíerent
D obsluha tlakových nádob /paíní sterilizátory (ČsN 690012); lahve, sudy, kontejnery (ČsN 07 8304)
B nočnípráce
,1

-

B

výkon činnosti radiačního pra@vníka (§ 47 odst. 12 zák, č. 18/1997 Sb,)
dohoda o pracích konaných mimo píacovnípoměí (§ 1 1 odst. 5 Vyhl. č. 79l2o13 Sb,)
E dŮvodný předpoklad ztráty nebo změny zdravotni způsobilosti k práci nebo zvýšenímíry rizika dříVe zohledněného rizikového fáKoru pramvních podminek
(§ 12 Vyhl, č. 79/2013 sb.)
El riziková prá@ tj. práce zařazená do kategorie 2R, 3 nebo 4 (§ 39 zák. č. 258/2000 sb.)
n oráce se zvířatv

D

Faktory pracovnich podminek a ieiich mira (zaškrtněte
1

2

2R

x

míru rizika u iednotlivÝch faktorů dle kateoorizam Drací)
3

4

1

Hluk

Látka s VětoU H317

Pracovní poloha

Zátěž teplem

Celková tyzická zálěž

Formaldehyd

Bioloqičtíčinitelé
Neionizující záření, lasery a UV záření

Vibrace přenášené na ruce
svářečské dÝmv

oxid uhelnatý

prach dřevin

2

2R

3

4

Prach polymerních materiálů

Výsledná kategorie práce:
Jméno a příjmeni, titul vysílajícíhovedoucího zaměstnance:

Datum:

Razítko pracoviště

Podpis:

posudkov,ý závěr lékaře pracovnělékařskÝch služeb
Posuzovaná osobaje ke shora uvedené pracovní činnosti:

D způsobilá
|--l

E

E

ie zrlravntně znťrsnhilá § nódmínkól
je zdravotně nezpůsobilá

l,

pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost

Zdravotnické zařizení,jehož jménem posuzujicí lékař posudek vydal: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika pracovního lékařství,
l. P. Pavlova 6,77520 Olomouc, lC: 0009 8892
Dátl lm

wrlání nosl

trlkl

t,

jmenovka a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařizeni

PouěenÍ: Podle § 46 odst. 1 zákona ó.37312011 Sb., má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo

povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, mŮže do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání
poskytovateli, ktený posudek vydal, nebo se mŮže vzdát práva na přezkoumání lékařského posudku. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání |ékařského
posudku nevyhoVÍ v plném rozsahu, postoupí jej do 10 pracovnich dnŮ ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
příslušnému správnímu orgánu. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, s výjimkou, Je]i učiněn závér, že je posuzovaná o§oba k práci zdravotně
způsobilá.

Za zaměstnavatele lékařský posudek

převzal

dne: ....,,,,,...,........

Posuzovaná osoba potvrzuje srným podpisem převzetí lékařského posudku
Dne

... ,.. ,.. ... ... ... ...

*ideJi o ci7ince místo nobvll] na rizemí čŘ

Jmenovka a podpis

podpis posuzované osoby

lnr,rŘsrÝ posuDEK

příloha l a

o žunavoTNízpůsoBILosTI x pnÁcl

Evidenčníoznačení:
Zádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsoUillcsti r praci

Jméno a příjmení
posuzované osoby:
Adresa místa trvalého pobytu:*

Datum

narození:

Zaměstnavatel: Univerzita Palackého v olomouci, Křižkovského 8,771 47 olomouc, tčo: etgagsg2
pracoviště:
velikost

úvazku:

Pracovni zařazení posuzované osoby a druh práce:
Režim práce: jednosměnný
Druh požadované pracovnělékařské prohlídky (vyznačte fi příslušnou položku):

D

vstup!í

[ periodická

E

mimořádná

uuvod k provedeni prohlidky (wznačte !9 prislušné položky důvodu):

E
E
E

přijetí do pracovního poměru

koněí platnost předchoziho posudku; uveďte datum ukonóení platnostj předchozího posudku: ,,..,, ,,..,. _,..,..,.
převedení zaměstnance na jinou práci (§ 10 odst, 2 Vyhl. č, 79l2o13 Sb,)

Výkon prám nebo činnosti s rizikem ohíoženizdíaví(§ 1 1 odst. 3 Vyhl, č. 79/2013 sb.)
E ěinnost épidemiologicky záVažná (§ 19 Zák, č, 258/2ooo sb,)
E obsluha a řízení motorového Wsokozdvižného Vozíku
E ňdič referent
E obsluha tlakovich nádob /parní steňlizátory (ČsN 690012); lahve, sudy, kontejnery (ČsN 07 8304)
E nočnípráce

E

D

B

E
E

-

uýkon činnosti radiačního praovníka (§ 47 odst. 12 zák. ě. 18/1997 sb.)
dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 11 odst, 5 VyhI. ó. 79l2o13 sb.)
dŮvodný předpoklad ztráty nebo změny zdravotní způsobilosti k práci nebo zuišení míry rizika dříVe zohledněného rizikového íaKoru pra@Vních podminek
(§ 12 Vyhl. č, 7912013 sb.)
íiziková práe tj. práce zařazená do kategorie 2R, 3 nébo 4 (§ 39 zák, č, 258/2ooo sb,)
práce se zviřaty

Faktory přacovnicn podminel( a ieiich mira (zaškrtněte
2

1

2R

míru nzika
3

u

jednot|ivých faktorů dle kateoorizace orací)

4

1

2

2R

4

3

Látky s Větou

Hluk
cytostatika

H360/H360F/H360FD/H360D
Látky s větou H350i

Fyzická zátěž

Látky s větou H330/H31 0/H300

Mycobacterium tuberculosis

Látky s větou H370

Virové hepatitidy B

Látky s větou H334lH317

Neionizujici záření, lasery a UV zářeni

Vibrace přenášené na ruce

Fenol

Biologičtíčinitelé

Pracovní poloha

ANo

Látky s větou H350

Výkon činnosti radiačního pracovníka kat.

Látka s Větou H340

Výkon činnosti radiačního pracovníka kat. B

NE

A

Výsledná kategorie práce:
Jméno a příjmeni, titul vysílajícíhovedouciho zaměstnance:
Podpis:

Datum:

Razitko pracoviště:

Pos ud koryý závěr lé kaře pracovnělékařských s lužeb
Posuzovaná osoba je ke shora uvedené pracovní ěinnosti:

E

E
E

E

způsobilá
ie zdravotně zoůsobilá s oodmínkou: ... _
je zdravotně nezpůsobilá
pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost
.

Zdravotnické zařizeni, jehoŽ jménem posuzující lékař posudek vydal: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika pracovního lékařství,
l. P. Pavlova 6,775 20 Olomouc, lC: 0009 8892
Datum wdání oosudku:.,.......
imenovka a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení
PouČenl: Podle § 46 odst.

1 zákona č, 373/201 1 sb., má]i posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku Vznikají práVa nebo povinnosti, za to, že lékařský
posudek je nesprávný, mŮže do 10 prarcvních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat náVrh na jeho přezkoumání poskytovateli: itery posuoex
Wdal, nebo se múže vzdát
píáVa na přezkoumání lékařského posudku. Pokud poskytovatel náVrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhovi v plnóm rózsahu, postoiLpi
]ej do 1Ó pracovních dnů ode dne

záVér, že je posuzovaná osoba k práci zdravotně způsobilá.

Za zaměstnavatele lékařský posudek

převzal

dne:

.,. ... ...

Posuzovaná osoba potvzuje sv,ým podpisem převzetí lékařského posudku

;menóvia a póá|É

Dne ..,..........,.......

'

ideJi

o cizince, místo Dobvtu na územíčR

podpis posuzované osoby

Příloha2

POTVRZENÍ
o PROVEDENÍ LÉx,tŘsxn pnonr,Íoxy

Zádost o provedení výstupní lékařsképrohlídky podle § í3 vyhláškv á 79/20tg Sb.

Jméno a přijmení
posuzované osobv:
Adresa místa třvalého pobytu:*

Datum

narození:

zaměstnavatel:UniverzitaPalackéhovolomouci,Lékaňskáfakulta,KřiŽkovs*étróffi
pracoviště:
Pracovní zařazení posuzované osoby a druh práce:
Režim práce

:

I

iednosměnný

|qktory pracovních podminek

!
a

dvousměnný f| třísměnný
jejich miía (zaškrtněte
1

B

2R

2

! nepřetžitý E

práce v noci

míru rizika u iednotli\^ých raxtorů ate iateqorizace Drací)
3

4

1

Hluk

Látka s větou H3í7

Pracovní poloha

Zátěž teplem

Celková fyzická záléž

Formaldehyd

Bioloqičtíčinitelé

Vibrace přenášené na ruce

Neionizující záření, lasery, uv záření

svářečské dýmy

Oxid uhelnatý

prach dřevin

2

2R

3

4

Prach polymerních materiálů
Výsledná kategorie práce:

Jméno a příjmení vysílajícíhovedoucího zaměstnance:
Datum:

Podpis:

Potvrzen í !é kaře pracovněléka řs lqých

Razítko vysílajícíhopracoviště:

s

l

užeb ;

LékařpracovnělékařskrýchslužebpotVŽuje,žeshorauVedenáosobaausoivffi
v souladu s vyhláškou č.7912013 Sb., v platném znění, dne
k é zařizeni, jehož j ménem léka ř potvrzen í vydal :
Fakultnínemocnice Olomouc, Klinika pracovního lékařství,l.P. Pavlova 18516,779 00 olomouc, lČ ooo98892

Zd ravotn ic

Datum vydánípotvzení:

*

jde-li o cizince, místo pobytu na území ČR

jmenovka a podpis lékaře,
razítko zd ravotn ického zařízení

Příloha 2a

POTVRZENÍ
o PROVEDENÍ LnxlŘsxn pnoHLÍnry
Zádost o provedení výstupní lékařské prohlídky podle § 13 vyhláškv č. 79/20í3 Sb.

Jméno a příjmení
posuzované osoby:
Adresa místa trvalého pobytu:**
zaměstnqvate!: Univerzita Palackého v olomouci, Křižkovského 8,771 47 olomóué.
pracoviště:

Datum

narození:

řo:

sts89592

Pracovni zařazeni posuzované osoby a druh přáce:
Režim práce (vyznačte B příslušnou položku):

E

iednosměnný

1

2

2R

3

4

Exp.-

Hluk

1

Cytostatika

Látky s větou H330iH3í 0/H300
Látky s Větou

Fyzická zátěž

Látky s větou H370

Biologičtíčinitelé

Látky s větou H334lH317

2

2R

3

Virové hepatitidy B
Vibrace přenášené na ruce
Fenol
ANo

Látky s Větou H350

Vykon činnosti radiačního pracovníka kat.A

Látka s Větou H340

Výkon činnosti radiačního pracovníka kat.B

Výsledná kategorie práce:
Jméno a příjmení vysílajlcího vedoucího zaměstnance:

Datum:

Podpis:

Razítko Vysílajícíhopracoviště:

Potvrzení lékaře pracovnělékařskrých sl užeb
Lékař pracovnělékařské služby potvrzuje, že shora uvedéná posuzovaná osoba absolvovala vl.ýstupní prohlídku
v souladu s vyhláškou ě,79l20'l3 Sb., v platném znění, dne

Zdravotnické zařizení, jehož jménem lékař potvaeni vydal:
Fakultní nemocnice olomouc, Klinika pracovního lékařství, l.P. Pavlova 185t6,77g 00 olomouc, |Č: 00098892
Poučení:
Po ukončení pracovnéprávního Váahu se prováději následné prohlídky u o§ob;
které byly exponovány V riziku cyto§tatik po nejméně sleté expozici 1 xza2roky,
které pramvalyjako radiační pracovníci_kateg,orie A, pokud u nich byly zjištěny kožni změny nebo očnízákaly, nebo u nichž bylo
během práce zjiŠtěnouýznamné překíočenípřipustných dávek na očníěbčku nebo na kůži,popřípadě na xoŠinídřeň, zaměře]ré na možná poškození uvedených
orgánú
1 x za 1_2 roky od skončeni expozice,
- které pracovaly v ňZiku tuberkulózy za 6-12 měsíců po ukoněení rizikové práce (rtg hrudniku).
-

čisle: 588 443 529 nebo 585 853 529,
Poznámka:

.

jmenovka a podpis lékaře,
razítko zd ravotnického zařízen í
**

Exp.-

H360/H360F/H360FD/H36or,)

Neionizující záření,
laserv, uv záření
Látky s Větou H350i
Mycobacterium
tuberculosis
Pracovní poloha

Datum vydání potvrzení: .

4

;de-li o cizince, místo pobvtu na území ČR

NE

