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Všeobecná ustanovení
V souladu s Metodickým návodem MZ ČR č.j. MZDR 36368/2007, Věstník NZ ročník 2008, částka 2,
k zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku
prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE) se vydává tato směrnice
k povinnému postupu při poranění osob neznámou nebo použitou injekční jehlou nebo při mimořádné
expozici biologickému materiálu.
Předmět směrnice
Postup při poranění:
 Nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut důkladně vymývat mýdlem nebo detergentním
roztokem a desinfikovat přípravkem s virucidním účinkem např. Jodisolem nebo 0,2% Persterilem.
V případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení
vyvolat.
 Informovat vedoucího pracoviště (zdravotnického nebo jiného zařízení) a provést zápis do deníku
poranění (úrazů). Vedoucí pracoviště (zástup) zajistí co nejdříve telefonické nahlášení poraněné
osoby protiepidemickému odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (event. podle místa
realizace odborné praxe) ke stanovení dalšího postupu.
 Informovat telefonicky studijní oddělení fakulty a následně vyplnit formulář „Záznam o školním úrazu
studenta vysoké školy“, který je dostupný na webu fakulty.
 Kopie zápisu o poranění, provedeném opatření a stanoveném lékařském dohledu z protiepidemického
odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (event. protiepidemického odboru hygienické
stanice podle realizace odborné praxe) uložit na studijním oddělení fakulty do osobní složky studenta.
K zajištění účinných opatření je nutné hlásit poranění těchto osob co nejdříve telefonicky. Telefonní
kontakt na protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Libereckého kraje: 485 253 143, 485
253 145.
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Platnost a účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení v hlavičce směrnice, tj. 22. 8. 2016 a účinnosti dnem
zveřejnění.
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