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553
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z h¾adiska ochrany zdravia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení (ïalej len
zariadenie) z h¾adiska ochrany zdravia a o opatreniach na predchádzanie nemocnièným nákazám.
§2
Príjem pacienta
(1) Príjem pacienta do zariadenia vrátane lekárskeho
vyetrenia a odberu biologického materiálu mono vykonáva len v priestore na to urèenom. Priestor na odber biologického materiálu sa vyèlení aj v ambulantnom zariadení.
(2) Vrchné èasti odevu pacienta sa ukladajú na miesto na to urèené. Na pracovisku intenzívnej starostlivosti sa civilný odev a obuv pacienta neukladajú na izbe.
Pracoviskom je ambulancia, oddelenie zariadenia (ïalej len oddelenie) alebo jeho èas.
(3) Pri prijímaní pacienta do zariadenia ústavnej starostlivosti sa do prijímacej správy zaznamenávajú informácie o pacientovi dôleité pre moný vznik nemocniènej nákazy vrátane epidemiologickej a cestovate¾skej
anamnézy.
(4) Pri vyetrovaní a oetrovaní pacienta sa pouíva
bariérová oetrovacia technika. Pri podozrení z prenosného ochorenia sa zabezpeèí izolácia pacienta na oddelení alebo jeho umiestnenie v zariadení urèenom na
hospitalizáciu osôb chorých na prenosné ochorenia.
(5) Pri zistení kolonizácie alebo infekcie polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami
sa nález musí zrete¾ne vyznaèi do zdravotnej dokumentácie pacienta, do prepúacej správy a zároveò sa
nahlási orgánu verejného zdravotníctva. Súèasne sa na
pracovisku zabezpeèia prísluné protiepidemické opatrenia. Kolonizácia je osídlenie organizmu mikroorganizmom, ktoré nie je spojené s aktívnou inváziou do organizmu a vyvolaním infekcie.
1

(6) Pri umiestnení pacienta na oddelení zariadenia sa
vychádza aj z epidemiologických h¾adísk, najmä z rizika prenosu infekcie, z kolonizácie polyrezistentnými
alebo multirezistentnými mikroorganizmami, z nosièstva patogénnych baktérií alebo vírusov a z pobytu
v ohnisku nákazy.
(7) Po prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na dekontaminované lôko. Pacientovi sa poskytne dekontaminovaná bielizeò, dekontaminované predmety a úloné priestory. Súèasou príjmu pacienta je aj hygienická
oèista primeraná jeho zdravotnému stavu.
§3
Vstup zamestnanca zariadenia
Zamestnanec zariadenia môe vstupova do izby pacienta a iných priestorov urèených na vyetrovacie výkony a lieèebné výkony len v osobných ochranných
pracovných prostriedkoch okrem prípadov, v ktorých
zdravotný stav pacienta vyaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
§4
Postup oetrujúceho lekára
Oetrujúci lekár v zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti1)
a) postupuje pod¾a § 2 ods. 4 a 5,
b) pri vyetrovaní a oetrovaní pacienta zaznamenáva
do zdravotnej dokumentácie údaje o pacientovi dôleité pre moný vznik nemocniènej nákazy vrátane
epidemiologickej a cestovate¾skej anamnézy.
§5
Oetrovanie pacienta
(1) Pri oetrovaní pacienta treba dodriava tieto zásady:
a) pouíva èisté osobné ochranné pracovné prostriedky urèené na prácu na vlastnom pracovisku, pri práci na inom pracovisku pouíva len osobné ochranné
pracovné prostriedky tohto pracoviska; nechty zamestnanca zariadenia musia by primerane ostrihané a nenalakované, na rukách nesmú by prstene,
iné perky a umelé nechty,

) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) chráni sa ochranným odevom pred zneèistením alebo kontamináciou biologickým materiálom; pri èinnosti, pri ktorej môe dôjs k uvo¾òovaniu kontaminovaných telesných tekutín, pouíva nepremokavý
odev,
c) vykonáva vyetrovacie výkony a lieèebné výkony a
po umytí rúk; dezinfekciu rúk vykonáva pred parenterálnym výkonom, pred oetrením pacienta
s imunodeficitom, po kontakte s pacientom s prenosným ochorením, po manipulácii s biologickým
materiálom, s pouitou bielizòou a vdy pri uplatòovaní bariérovej oetrovacej techniky; pouíva jednorazový materiál na utieranie rúk,
d) vykonáva operaèné výkony asepticky, poèas operaèných a iných invazívnych výkonov pouíva
ochranný odev, masku, èiapku, obuv a ochranné rukavice urèené len pre pracovisko, na ktorom sa operaèný alebo iný invazívny výkon vykonáva; pouíva
sterilný ochranný odev a dezinfikovanú obuv,
ochrannú èiapku a masku tak, aby zakryli vlasy,
fúzy, bradu, nos a ústa,
e) do operaèných sál sa nesmú nosi mobilné telefóny,
perky, hodinky a iné osobné predmety, kvalita
ovzduia operaèných sál musí zodpoveda príslunej triede èistoty pod¾a prílohy è. 1,
f) pouíva sterilnú alebo jednorazovú ochrannú masku a rukavice pri iných invazívnych výkonoch, pri
ktorých sa poruuje alebo u je poruená celistvos
koe, alebo sa vykonáva nefyziologický vstup do organizmu v závislosti od charakteru invazívneho výkonu a miery rizika pre pacienta,
g) pouíva bariérovú oetrovaciu techniku s individualizáciou vetkých prostriedkov osobnej hygieny,
teplomerov, podloných mís a moèových flia alebo
po kadom pouití dezinfikova, bariérovú oetrovaciu techniku pouíva aj pri prekladaní a prevoze pacientov a pri výkonoch na pracovisku spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek,
h) pouíva sterilné zdravotnícke pomôcky na parenterálne výkony; zabezpeèi vyí stupeò dezinfekcie
endoskopov a iných prístrojov s optikou zavádzaných do sterilných telových dutín,
i) pripravova infúzne zmesi asepticky v priestoroch
na to urèených a minimalizova interval medzi prípravou a podaním injekèných a infúznych zmesí,
j) pouíva jednorazové rukavice pri odberoch biologického materiálu, biologický materiál vklada do
tandardizovaných nádob a prepravova v ¾ahko
dezinfikovate¾ných prepravkách s vylúèením rizika
kontaminácie sprievodiek,
k) manuálne alebo strojom èisti pouité zdravotnícke
pomôcky kontaminované biologickým materiálom
po predchádzajúcej preddezinfekcii dezinfekènými
prípravkami
s
minimálne
antibakteriálnym
a vírus-inaktivaèným úèinkom; dezinfikova zdravotnícke pomôcky, podlahy a iné plochy ihneï po ich
kontaminácii biologickým materiálom,
l) pouíva ochranné okuliare (ochranný tít) pri oetreniach zubným lekárom a dentálnej hygiene a pouíva pre kadého pacienta sterilné kolienkové násadce,
m) znekodòova pouité jednorazové ihly, striekaèky
a iné ostré predmety bez ïalej manipulácie uloe-
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ním do hrubostenných nepriepustných nádob,
obalov alebo peciálnych prístrojov na to urèených;
pouitie aplikaènej pitole sa riadi pokynmi výrobcu, nenasadzova ruène kryty na ihly,
n) pouíva sterilné zdravotnícke pomôcky pri drenái
rán a telových dutín, pri zavádzaní moèových katétrov a pri výmene zberných vakov, uzavretý systém
odvodu a zberu tekutín so zabezpeèením pred moným spätným tokom; pouíva sterilné tekutiny pri
vyetrovaní sterilných telových dutín,
o) predchádza nemocnièným nákazám dodriavaním
opatrení proti íreniu prenosných ochorení, hospitalizácia sa nesmie predlova, ak to nie je nevyhnutné, zabezpeèi dostatoèné okyslièovanie a výivu
tkanív pacientov, najmä imobilných, inkontinentných a pacientov s nefyziologickými vývodmi,
p) venova zvýenú pozornos pacientom s rizikovými
faktormi pre vznik nemocnièných nákaz.
(2) Na pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckom a chirurgickom pracovisku sa nesmú umiestòova kvety a na vetkých klinických pracoviskách sa nesmú umiestòova textilné
a ozdobné bytové doplnky a èalúnený nábytok. V izbe
pacienta sa nesmú skladova potraviny okrem trvanlivých potravín; na tento úèel sa vyhradzujú chladnièky.
Návteva pri vstupe na oddelenie intenzívnej starostlivosti pouíva ochranný odev oddelenia.
(3) Návtevy pacienta upravuje oddelenie pod¾a charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta. Èistota podláh sa zabezpeèuje
ich pravidelnou dekontamináciou.
(4) Návleky na obuv pre návtevy sa nepouívajú.
(5) Zamestnanec nesmie v osobných ochranných
pracovných prostriedkoch opúa areál zariadenia.
(6) Zamestnanec pohrebnej sluby môe vstupova
do lôkovej èasti oddelenia len v èistom ochrannom
odeve a v sprievode zdravotníckeho pracovníka.
§6
Stravovanie
(1) Na poskytovanie stravovania v zariadení sa vzahujú poiadavky na zariadenie spoloèného stravovania, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) O spôsobe výivy pacienta rozhoduje oetrujúci
lekár a na urèení spôsobu výivy sa môe podie¾a aj
asistent výivy.
(3) Pri príprave výivy je potrebné
a) zabezpeèova stravovaciu prevádzku,
b) podáva tekutú výivu, ktorú pacient prijíma ústami
alebo ktorá sa mu podáva gastrickou sondou, bezprostredne po príprave,
c) uklada zvyky pokrmov z oddelenia do vyèlenených
odpadových nádob a ihneï zabezpeèi ich odsun do
centrálneho zberu odpadu zariadenia; zvyky pokrmov nezbiera na kàmne úèely,
d) pouíva riad, prepravné nádoby a iné prepravné
obaly zdravotne nekodné, dobre uzatvárate¾né,
¾ahko umývate¾né a dezinfikovate¾né,
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e) umýva riad pouitý pacientom oddelene od kuchynského riadu a prepravných nádob,
f) umýva a dezinfikova osobitne riad a prepravné nádoby na oddeleniach prenosných ochorení a prepravné nádoby zrete¾ne oznaèi.
(4) Pri príprave výivy postupova pod¾a zásad správnej výrobnej praxe.2)
(5) Manipuláciu so stravou môe vykonáva len osoba zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na výkon
epidemiologicky závaných èinností.
(6) Hotové pokrmy sa podávajú bezprostredne po príprave, najneskôr vak do dvoch hodín po skonèení ich
tepelnej prípravy, prièom teplota týchto pokrmov poèas
prepravy a do ich výdaja nesmie klesnú pod 65 oC.
(7) Zamestnanec nesmie vstupova v osobných
ochranných pracovných prostriedkoch do jedálne.
§7
Stravovanie novorodencov a dojèiat
(1) Stravovanie novorodencov a dojèiat sa v najväèom monom rozsahu zabezpeèuje prirodzenou výivou. Ak nie je moné dojèenie vlastnou matkou, v prísne indikovaných prípadoch sa môe podáva dieau
enské mlieko. enské  materské mlieko zabezpeèí
banka enského  materského mlieka.
(2) Ak nie je moné zabezpeèi prirodzenú výivu novorodencov a dojèiat, pouíva sa mlieèna výiva pripravená z potravín urèených na výivu dojèiat a detí predkolského veku.3) Mlieèna výiva sa pripravuje
bezprostredne pred kadým kàmením.
(3) Novorodenecká a dojèenská strava sa pripravuje
v mlieènej kuchynke. Pri jej príprave sa zachováva výivová hodnota pripravovanej stravy.
(4) Pri príprave novorodeneckej a dojèenskej stravy
sa postupuje pod¾a zásad správnej výrobnej praxe a dodriavajú sa poiadavky na jej prípravu a podávanie
pod¾a odsekov 5 a 12.
(5) Na prípravu novorodeneckej a dojèenskej stravy
sa môe pouíva pitná voda, pramenitá dojèenská
voda alebo minerálna voda vhodná na prípravu stravy
pre dojèatá.4)
(6) Nádoby a pomôcky na prípravu novorodeneckej
a dojèenskej stravy musia by sterilné. Po pouití sa
oplachujú vodou o teplote 40 oC, umývajú sa vodou
o teplote 60 oC s pridaním detergentného prostriedku,
dôkladne sa oplachujú a sterilizujú. F¾ae sa po naplnení uzatvoria za aseptických podmienok a prikryjú sa.
(7) Pri skladovaní surovín a polotovarov na prípravu
novorodeneckej a dojèenskej stravy sa musí zabezpeèi
2
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a) správny skladovací reim v suchom dobre vetrate¾nom sklade s najvyou relatívnou vlhkosou do 65
a 70 %, pri teplote uvedenej v pokynoch výrobcu,
b) skladovanie, ochrana pred mikrobiálnou kontamináciou a chemickou kontamináciou a pred nepriaznivým ovplyvòovaním ich výivovej hodnoty,
c) pravidelná kontrola.
(8) Ak nie je moné pripravi mlieènu výivu bezprostredne pred noèným kàmením, môe sa pripravi do zásoby, najviac vak na desa hodín. Pri príprave a podávaní sa musí
a) pripravené mlieko pasterizova v pasterizátore tak,
e sa mlieko po naplnení do flia vloí do vodného
kúpe¾a o teplote udriavanej na 62,5  63 oC poèas
30 minút a teplota vody vo vodnom kúpeli sa monitoruje; po ukonèení pasterizácie sa f¾ae schladia poèas 15 minút studenou vodou na teplotu 10 oC,
b) pasterizované mlieko uskladni v chladnièke pri teplote najviac 4 oC a do podania; pri prevoze mlieka
nesmie jeho teplota vystúpi nad 10 oC,
c) tesne pred podaním mlieko zohria vo vodnom kúpeli na teplotu 37 oC,
d) nespotrebované zvyky mlieka zlikvidova, f¾ae
ihneï vypláchnu a mechanicky oèisti,
e) vies podrobný záznam o tepelnom oetrení mlieka
a o manipulácii s ním.
(9) Na oddelení, ktoré vykonáva zber enského  materského mlieka, sa kontroluje jeho kvalita a zdravotná
nekodnos. enské  materské mlieko sa zbiera do malých konzerv a nesmie sa miea od rôznych darkýò. Pri
príprave a pasterizácii enského  materského mlieka sa
postupuje pod¾a odseku 8 písm. a) a b). Takto oetrené
enské  materské mlieko musí by spotrebované do 16
hodín, ak nejde o mlieko urèené na dlhie skladovanie.
Pred pouitím sa mlieko vo f¾aiach zohreje vo vodnom
kúpeli na teplotu 37 oC. Zvyky neskonzumovaného
mlieka sa zlikvidujú a nesmú sa poui pre iné diea.
(10) enské  materské mlieko urèené na dlhie skladovanie sa zmrazuje ihneï po naplnení do flia a skladuje sa pri teplote najmenej mínus 20 oC najviac jeden
mesiac. Na zmrazovanie sa pouívajú sterilné f¾ae
s obsahom 100 ml, najviac s obsahom 250 ml. Kadá
f¾aa sa zrete¾ne oznaèí dátumom pasterizácie.
(11) Distribúcia enského  materského mlieka sa na
oddelení vykonáva po jeho rozmrazení v rozmrazovaèi
alebo v chladnièke pri teplote najviac 4 oC a po jeho zohriatí na teplotu 37 oC. Pri zohrievaní nesmie by teplota zohrievajúceho prostredia viac ako 37 oC. Rozmrazené enské  materské mlieko sa nesmie znova
zmrazova. Na iné oddelenie sa prepravuje schladené
na teplotu 10 oC.
(12) O zbere, tepelnom spracovaní, uskladòovaní

) § 251 a 258 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája
1996 è. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá èas a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie è. 195/1996 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
3
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
è. 608/2/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca poiadavky na potraviny na osobitné výivové úèely a na výivové doplnky (oznámenie è. 240/2004 Z. z.) v znení výnosu z 18. decembra 2006 è. 27973/2006-SL (oznámenie è. 9/2007 Z. z.).
4
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
è. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie è. 198/2004 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
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a spotrebe enského  materského mlieka sa vedie podrobná dokumentácia tak, aby umonila identifikáciu
darkyne a príjemcu.
§8
Manipulácia s bielizòou
(1) V zariadení sa pouíva poste¾ná bielizeò tohto zariadenia, ak orgán verejného zdravotníctva nerozhodne
o hygienicko-epidemiologickom reime prevádzky zariadenia inak.
(2) Poste¾ná bielizeò sa vymieòa najmenej raz týdenne a vdy po zneèistení a po operaènom výkone. Osobná bielizeò dojèiat a batoliat sa vymieòa najmenej raz
denne, u detí vo veku od troch do iestich rokov dva
razy týdenne.
(3) Pri výmene poste¾nej bielizne po prepustení pacienta sa dezinfikuje poste¾ a matrace. Po úmrtí pacienta sa dezinfikuje aj vankú a prikrývka. Nevyprate¾né,
hrubo zneèistené lôkoviny a matrace sa vyradia z pouívania.
(4) Pouitá bielizeò sa triedi a poèíta len v miestnosti
na to urèenej s priamym alebo núteným vetraním.
V priestoroch oddelenia sa nesmie pouitá bielizeò
klás na zem.
(5) Poste¾ sa po dezinfekcii a kompletizácii lôkovín
prikryje èistou plachtou alebo obalom a do príchodu
ïalieho pacienta.
(6) Na prikrytie vyetrovacieho stola, leadla a lôka,
ktoré prichádza do styku s obnaenou èasou tela, sa
pouíva jednorazový materiál, ktorý sa vymieòa po kadom pacientovi.
(7) Bielizeò zo zdravotníckeho zariadenia sa rozde¾uje pod¾a prílohy è. 2.
(8) Pri manipulácii s pouitou bielizòou sa
a) medzi zariadením a práèovòou dohodne triedenie
a znaèenie obalov pod¾a obsahu a dokumentuje sa
mnostvo, termíny a spôsob odovzdávania bielizne
tak, aby sa zabránilo kontaminácii,
b) bielizeò triedi v mieste pouitia alebo v mieste kontaminácie bez vírenia prachu a diseminácie mikroorganizmov, odkladá sa do obalov pod¾a stupòa zneèistenia, druhu bielizne a farby; v budovách
zariadenia sa nepouívajú zvislé dopravné potrubia
na bielizeò, bielizeò neobsahuje iadne cudzie predmety,
c) pouitá bielizeò odkladá do obalov, ktoré bránia
kontaminácii okolia neèistotami z tejto bielizne,
d) pouitá bielizeò skladuje v obaloch vo vyèlenenom
priestore; podlaha a steny v miestnostiach na skladovanie pouitej bielizne musia by umývate¾né
a dezinfikovate¾né do výky 180 cm,
e) pouitá bielizeò odváa do práèovne v kontajneroch
alebo vo vozidle s uzavretým úloným priestorom;
vnútorný povrch kontajnerov alebo úloný priestor
vozíkov je ¾ahko umývate¾ný, umýva a dezinfikuje sa
dezinfekèným prostriedkom s minimálne vírus-inaktivaèným úèinkom vdy po transporte pouitej bielizne,
f) súèasný transport pouitej bielizne a èistej bielizne
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vykonáva oddelene vo vozidle s dvoma samostatnými úlonými priestormi,
g) prepravné vozidlo po prevoze pouitej bielizne dezinfikuje vo vyhradenom priestore,
h) pred prevozom èistej bielizne úloný priestor vozidla
vyèistí a vydezinfikuje.
(9) Zamestnanec, ktorý manipuluje s pouitou bielizòou, pouíva osobné ochranné pracovné pomôcky pozostávajúce z ochranného odevu, rukavíc, ústnej masky a dodriava zásady osobnej hygieny. Ochranný odev
sa mení najmenej raz denne. Po skonèení práce vykoná
hygienickú dezinfekciu rúk.
(10) Organizácia hygieny prevádzky v práèovni:
a) prevádzka má vypracovaný prevádzkový poriadok
s harmonogramom striedania dezinfekèných prostriedkov,
b) o výsledkoch kontrol základných technologických
a hygienických parametrov sa vedie dokumentácia,
ktorá sa uchováva pä rokov,
c) umiestnenie, priestorové usporiadanie a technologické vybavenie práèovne posudzuje orgán verejného zdravotníctva,
d) rozhodnutie na uvedenie priestorov práèovne do
prevádzky vydáva orgán verejného zdravotníctva.
(11) Práèovòa, v ktorej sa perie bielizeò, sa umiestòuje, vybavuje a prevádzkuje tak, aby sa zabezpeèila kvalita vypratej bielizne.
(12) Prevádzka práèovne sa rozde¾uje na
a) èistú stranu práèovne,
b) neèistú stranu práèovne.
(13) Pri prevádzke práèovne sa dodriava zásada nekríenia prevádzky èistej strany práèovne a neèistej
strany práèovne vrátane pohybu zamestnanca. Vzduchotechnické zariadenie udriava neèistú stranu a priliehajúce miestnosti v podtlaku oproti èistej strane práèovne a priliehajúcim miestnostiam.
(14) Èistá strana práèovne a neèistá strana práèovne
musí by stavebne a funkène oddelená.
(15) Ochranný pracovný odev zamestnanca èistej
strany práèovne a neèistej strany práèovne sa farebne
odliuje a denne mení za èistý.
(16) Medzi èistou stranou práèovne a neèistou stranou práèovne sa vymedzuje priestor pre hygienický filter s umývadlom.
(17) V neèistej strane práèovne
a) podlaha a steny musia by umývate¾né a dezinfikovate¾né do výky 180 cm,
b) pracie stroje musia ma plniaci otvor v neèistej strane práèovne a vyberací otvor na èistej strane práèovne,
c) voda pouitá na pranie zodpovedá poiadavkám na
kvalitu pitnej vody,
d) odpadová voda získaná vylisovaním bielizne a jej odstredením sa môe poui na predpranie.
(18) Èistá bielizeò v èistej strane práèovne sa
a) chráni pred zneèistením a druhotnou kontamináciou vhodným obalom alebo umiestnením do vhodného prepravného skriòového vozidla alebo kontajnera; prepravníky a zásobníky sa denne èistia
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a dezinfikujú, bielizeò sa preváa tak, aby neprilo
k pokodeniu obalu,
b) ukladá do èistého a pravidelne dezinfikovaného kontajnera alebo textilného obalu,
c) skladuje v èistých a pravidelne dezinfikovaných
skriniach alebo regáloch v uzavretom sklade.
(19) Pri praní bielizne sa dodriavajú tieto podmienky:
a) pri manipulácii s bielizòou v práèovni sa dopravné
cesty a manipulaèné cesty èistej a pouitej bielizne
nekríia,
b) vnútorné èasti uzavretých mechanických alebo
pneumatických zariadení (bubny, lisy, transportné
pásy) prichádzajúce do styku s infekèným materiálom sa kontruujú tak, aby nekontaminovali vonkajie prostredie; po skonèení prevádzky sa dezinfikujú,
c) bielizeò po opraní neobsahuje rezíduá pracích a dezinfekèných prostriedkov v mnostve, ktoré by mohlo ohrozi zdravie osôb pouívajúcich bielizeò dlhodobo i krátkodobo; spracovávate¾ bielizne dokladuje
výsledky kontrol rezíduí pracích, bieliacich a dezinfekèných prostriedkov vo výluhoch,
d) transport bielizne zo zariadenia sa vykonáva
v ochrannom pracom obale,
e) bielizeò sa perie procesom termodezinfekcie alebo
chemotermodezinfekcie, bielizeò zneèistená cytostatikami sa perie procesom termodezinfekcie; termodezinfekèný proces prania prebieha najmenej desa minút pri teplote vody 90 oC,
f) chemotermodezinfekèný proces prania prebieha pri
teplote pracieho kúpe¾a niej ako 90 oC s pridaním
dezinfekèného prostriedku schváleného pre tento
proces; teplota vody dosahuje najmenej 60 oC po
dobu 20 minút,
g) dezinfekèný proces sa konèí pred fázou mýkania,
koncentrácia, teplotná expozícia sa riadi odporúèaním výrobcu dezinfekèného prostriedku,
h) bielizeò v mokrom stave sa spracúva postupmi fyzikálnej dezinfekcie (lisovanie, suenie, mang¾ovanie,
ehlenie a pod.),
i) materiál, ktorý prichádza do priameho kontaktu
s operaènou ranou, sa perie osobitne vo zvlátnom
technologickom reime.
(20) Pri manipulácii s bielizòou sa dodriavajú tieto
podmienky:
a) pouitá bielizeò zo zariadenia sa na neèistej strane
ukladá oddelene od bielizne z nezdravotníckeho zariadenia,
b) vysoko infekèná bielizeò sa pred ïalou manipuláciou dezinfikuje a neperie sa spolu s ostatnou bielizòou, do práèovne sa preváa v obale oznaèenom ako
infekèný materiál, o spôsobe a mieste predchádzajúcej dekontaminácie rozhodne orgán verejného zdravotníctva; odporúèa sa pouitie jednorazovej bielizne,
5
6
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c) podobný postup sa uplatòuje, ak ide o bielizeò zneèistenú cytostatikami a rádionuklidmi; manipulácia
sa riadi osobitným reimom,
d) infekèná bielizeò sa v pracom procese dezinfikuje
schválenými prostriedkami a postupmi, ktoré dokázate¾ne nièia patogénne mikroorganizmy,
e) èistá bielizeò sa chráni pred zneèistením a druhotnou kontamináciou vhodným obalom alebo umiestnením do vhodného prepravného skriòového vozidla
alebo kontajnera; prepravníky a zásobníky sa denne
èistia a dezinfikujú a bielizeò sa preváa tak, aby neprilo k pokodeniu obalu.
§9
Nakladanie s odpadmi
(1) Odpad z pracoviska zariadenia sa zbiera denne
a oddelene. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní,
v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac
14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky
kontaminovaný odpad sa môe skladova aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.
(2) Nebezpeèný odpad sa ukladá do oddelených,
uzatvárate¾ných, nepriepustných a mechanicky odolných, pod¾a monosti spálite¾ných nádob alebo do
uzatvárate¾ných plastikových vakov na jednorazové
pouitie.
(3) Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa
ukladá do spálite¾ných hrubostenných nepriepustných obalov.
(4) Triedenie zhromadeného odpadu sa zabezpeèí
tak, aby nedochádzalo k jeho zneuitiu, odcudzeniu
a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá a hmyz. S odpadom sa zaobchádza tak, aby neprilo
k porueniu jeho obalu.
(5) S odpadom, ktorý tvoria odòaté èasti orgánov
a tela pacienta, sa nakladá ako s nebezpeèným odpadom.5)
(6) Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení sa vypúajú do verejnej kanalizácie. V prípade, e nezodpovedajú podmienkam pod¾a kanalizaèného poriadku,
musia sa preèisti v samostatných zariadeniach. Ak nie
je vybudovaná verejná kanalizácia, postupuje sa pod¾a
osobitných predpisov.6)
§ 10
Upratovanie
(1) Upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu neèistôt a zníeniu poètu mikroorganizmov.
Vykonáva sa vo vetkých priestoroch zariadenia raz
denne navlhko okrem priestorov a pracovísk uvedených v odsekoch 2 a 3.

) § 2 ods. 13 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 36 a 38 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
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(2) Upratovanie terás a balkónov zariadenia sa vykonáva navlhko najmenej raz týdenne a priestorov prístupných verejnosti najmenej dva razy denne.
(3) Upratovanie navlhko sa vykonáva
a) v priestoroch urèených na operaèné a iné invazívne
výkony vdy pred zaèatím operaèného programu
a po kadej operácii,
b) na oddelení intenzívnej starostlivosti, dialyzaènej
jednotke, pracovisku na odber biologického materiálu a v laboratóriu na jeho spracovanie tri razy
denne,
c) na pracovisku na lieèbu urologických, onkologických a prenosných ochorení, centrálnej sterilizácie
a v centrálnej úpravni postelí, na detskom oddelení
vetkých typov najmenej dva razy denne,
d) v miestnosti na osobnú hygienu, v èistiacej miestnosti a vo výahu na vetkých pracoviskách dva razy
denne,
e) na pracovisku pre aseptickú prácu, ako je pracovisko na prípravu infúznych roztokov, krvná a tkanivová banka, transplantaèná a popáleninová jednotka,
najmenej dva razy denne,
f) na kadom pracovisku ihneï po náhodnej kontaminácii.
(4) Na jednotke intenzívnej starostlivosti, na operaènej sále a zákrokovej sále, na pracovisku akútnej a intenzívnej medicíny, na chirurgickom a infekènom pracovisku, v laboratóriu a v priestoroch iných oddelení,
kde sa vykonáva odber biologického materiálu a invazívne výkony, ako aj v zariadení pre osobnú hygienu sa pouívajú detergenty a dezinfekèné prípravky s minimálne
antibakteriálnym a vírus-inaktivaèným úèinkom. Na
ostatných oddeleniach vrátane spoloèných komunikaèných priestorov (spojovacie chodby, schodiská, vestibuly a pod.) postaèuje vykonáva upratovanie s pouitím
detergentov, ak orgán verejného zdravotníctva nerozhodne inak.
(5) Dezinfekcia vozidla dopravnej zdravotnej sluby
sa vykonáva
a) pri èistení, pred kadým prevozom rodièky, novorodenca, pred kadým prevozom a po kadom prevoze
pacienta s nezhojenými pooperaènými ranami, s úrazom alebo s popáleninami, ak nie je potrebné poskytnú neodkladnú zdravotnú starostlivos,
b) po prevoze chorého alebo podozrivého na prenosné
ochorenie, po prevoze infekèného materiálu v priestore pre pacienta, po kadom prevoze pacienta alebo infekèného materiálu, v priestore pre vodièa raz
za 24 hodín.
(6) Kadé pracovisko má vlastné pomôcky na upratovanie, ktoré nemono poui na inom pracovisku, okrem ambulantného oddelenia a lôkového oddelenia
podobného typu a zamerania.
(7) Pracovisko na operaèné a iné invazívne výkony má
vyhradený jeden deò v týdni ako èistiaci deò na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska a dezinfekciu, sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, na kontrolu
expirácie, dopåòanie a uskladnenie zdravotníckych pomôcok.
(8) Technologické postupy upratovania a dezinfekè-
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ný program tvoria neoddelite¾nú súèas prevádzkového
poriadku.
(9) Pri upratovaní sa dodriavajú tieto postupy:
a) pouívajú sa roztoky syntetických èistiacich prípravkov v koncentráciách odporúèaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, alebo syntetické èistiace prostriedky s dezinfekèným úèinkom,
b) pouívajú sa klasické ruèné pomôcky, umývacie
a èistiace nástroje a stroje, tlakové pitole, ultrazvukové prístroje a podobne,
c) upratovanie sa vykonáva vo farebnom kódovaní, pomôcky na upratovanie v priestoroch s rovnakým
stupòom rizika sa pouívajú v jednej farbe; napríklad na upratovanie a dezinfekciu WC sa pouívajú
pomôcky èervenej farby, na èistenie umývadiel a kúpe¾ní ltej farby, na ostatné plochy bielej farby a podobne; pomôcky a prístroje sa udriavajú v èistote
a pouité pomôcky na upratovanie sa po skonèení
práce dezinfikujú a usuia,
d) pri umývaní a dezinfekcii podláh a iných plôch sa
pouívajú dve vedrá; v jednom vedre sa èistiaca
huba alebo handra namáèa do roztoku èistiaceho
alebo dezinfekèného prípravku, v druhom vedre sa
pouitá huba alebo handra mýka,
e) nástroje a pomôcky urèené na upratovanie kontaminované biologickým materiálom sa pred ich èistením
dezinfikujú; èistenie nástrojov a pomôcok sa vykonáva v osobitnej miestnosti na to urèenej,
f) postele a matrace sa dezinfikujú v centrálnej úpravni postelí alebo v izbách pacientov umytím roztokom
dezinfekèného prípravku, vankúe a prikrývky sa
dezinfikujú v centrálnej úpravni postelí alebo
v miestnostiach na to urèených; pri výmene bielizne
v izbe pacienta sa nesmie vetra dverami do chodby
a pod¾a monosti sa vylúèi prítomnos pacienta.
§ 11
Ma¾ovanie, stavebná èinnos
a rekontrukèná èinnos
(1) Priestory zariadenia sa ma¾ujú najmenej raz za
dva roky. Po kontaminácii stien biologickým materiálom sa zneèistené miesto ihneï dezinfikuje a umyje.
(2) Stavebnú èinnos a rekontrukènú èinnos poèas
prevádzky zariadenia mono vykonáva len za podmienok dodriavania zásad hygienicko-epidemiologického
reimu. Hygienicko-epidemiologický reim je komplex
hygienických poiadaviek na prevádzku zariadení
a komplex epidemiologických opatrení zameraných na
ochranu zdravia pacienta a zamestnanca zariadenia
a na predchádzanie vzniku a íreniu nemocnièných nákaz.
§ 12
Sterilizácia, dezinfekcia
a regulácia ivoèínych kodcov
(1) V celom procese prípravy sterilnej zdravotníckej
pomôcky prevádzkovate¾ vytvorí, dokumentuje, zavedie a udriava systém zabezpeèenia kvality sterilizácie.
(2) Prevádzkovate¾ zodpovedá za
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a) kvalitu sterilizaèných médií poadovaných výrobcom; technická kontrola sterilizátorov sa vykonáva
v rozsahu stanovenom výrobcom; pri prístrojoch bez
technickej dokumentácie jedenkrát roène,
b) správnos sterilizaèného procesu a jeho monitorovanie,
c) zakolenie a prekolenie zamestnanca vykonávajúceho sterilizáciu,7)
d) kontrolu sterilizácie zakoleným zamestnancom,
e) kontrolu úèinnosti sterilizátorov.
(3) Riadenie starostlivosti o zdravotnícku pomôcku
vykonáva zdravotnícky pracovník kategórie sestra,
ktorý získal certifikát v pracovnej èinnosti organizácia
a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky.
(4) Na oddelení centrálnej sterilizácie zodpovedá za
prevádzku a kvalitu zdravotnícky pracovník so pecializáciou alebo certifikáciou
a) kategória lekár  pecializácia v pecializaènom odbore verejné zdravotníctvo, chirurgia; certifikácia
pracovných èinností v certifikovanej pracovnej èinnosti epidemiológia, zdravotná ekológia,
b) kategória farmaceut  pecializácia v niektorom zo
pecializaèných odborov,
c) kategória asistent  pecializácia v pecializaènom
odbore epidemiológia,
d) kategória sestra  certifikácia pracovných èinností
v certifikovanej pracovnej èinnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky.8)
(5) Uvedenie sterilizátorov do prevádzky, ich opravy
a periodický servis vykonáva len poverený servisný
technik.
(6) Pri sterilizácii lieèiv a pomocných látok sa postupuje pod¾a Slovenského liekopisu.9)
(7) Druhy sterilizácie, vyí stupeò dezinfekcie, metódy dezinfekcie a postupy pri ich vykonávaní ustanovujú prílohy è. 3 a 4.
(8) Na úseku ochrany pred ivoèínymi kodcami zariadenie vykonáva vetky opatrenia na zabránenie vnikania, mnoenia a írenia kodlivých a epidemiologicky významných ivoèínych kodcov do svojich
objektov a v nich zabezpeèuje ich pravidelnú reguláciu.
(9) Na dezinfekciu a reguláciu ivoèínych kodcov sa
pouívajú len biocídne prípravky registrované v Centre
pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky.10)
(10) Ak èlánkonoce a ivoèíni kodcovia nepriaznivo ovplyvòujú epidemiologickú situáciu alebo ak hrozí
ich premnoenie, orgán verejného zdravotníctva nariadi ich povinné hubenie. Metódy regulácie ivoèínych
kodcov ustanovuje príloha è. 5.
7
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(11) Pracovisko s bazénom urèeným pre vodolieèbu
zabezpeèuje prevádzku a vyhovujúcu kvalitu vody na
kúpanie.
§ 13
Nemocnièná nákaza
(1) V zariadení ústavnej starostlivosti a v zariadení
ambulantnej starostlivosti vrátane zariadenia na poskytovanie jednodòovej zdravotnej starostlivosti sa povinne vykonáva kontrola nemocnièných nákaz. Kontrola nemocnièných nákaz sa vykonáva priebene
a mesaène sa analyzuje výskyt nákaz, prijímajú sa
opatrenia na predchádzanie ich vzniku a íreniu. Odborný zástupca pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinný spolupracova s orgánom verejného
zdravotníctva a na úèely kontroly nemocnièných nákaz
s odborným pracovníkom s kvalifikáciou pod¾a osobitného predpisu.11)
(2) Pri výskyte nemocniènej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa vykonajú potrebné opatrenia na
zastavenie a predchádzanie jej íreniu, ktorými sú najmä izolácia pacienta, odber biologického materiálu
a dezinfekcia. Súèasne sa ihneï vykoná kontrola dodriavania hygienicko-epidemiologického reimu na pracovisku a ïalie opatrenia na zistenie prameòa pôvodcu nemocniènej nákazy a mechanizmu jej prenosu.
Tieto opatrenia sa vykonajú aj pri zistení kolonizácie
pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými
mikroorganizmami.
(3) Pri zistení nemocniènej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutoènos musí oznámi vedúcemu oddelenia a súèasne sa zaznaèí do zdravotnej dokumentácie pacienta a do denníka nemocnièných
nákaz. Rovnako sa postupuje aj pri zistení kolonizácie
pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými
mikroorganizmami.
(4) Hlásenie výskytu nemocniènej nákazy vedúcim
oddelenia regionálnemu úradu verejného zdravotníctva sa vykoná do 48 hodín písomnou formou pod¾a prílohy è. 6.
(5) Hlásenie pod¾a odseku 4 vykoná ihneï osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou potou, ak ide o
a) hromadný výskyt nemocniènej nákazy; hromadný
výskyt nemocniènej nákazy je výskyt najmenej troch
prípadov rovnakej nemocniènej nákazy, ktoré sú
v epidemiologickej súvislosti,
b) klinicky závanú nemocniènú nákazu,
c) úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocniènú nákazu.

) STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Pokyny na výber, pouívanie a vyhodnotenie výsledkov
(ISO 15882: 2003).
8
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov, sústave certifikaèných pracovných èinností.
9
) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 è. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis,
prvé vydanie (oznámenie è. 53/2005 Z. z.).
10
) § 37 zákona è. 95/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) Príloha è. 1 kategória A písm. d) bod 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
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§ 14
Prevádzkový poriadok zariadenia
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje
identifikaèné údaje prevádzkovate¾a pracoviska,
názov, typ a adresu pracoviska,
stavebné a priestorové èlenenie pracoviska,
podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
e) rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického reimu pod¾a § 3 a 14.

a)
b)
c)
d)

(2) Identifikaèné údaje pod¾a odseku 1 písm. a) sú:
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a) obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovate¾om
právnická osoba,
b) meno, priezvisko, bydlisko a identifikaèné èíslo, ak
bolo pridelené a ak je prevádzkovate¾om fyzická
osoba-podnikate¾.
§ 15
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

NAJVYIE PRÍPUSTNÉ KONCENTRÁCIE PRACHOVÝCH ÈASTÍC
A MIKROBIOLOGICKÝCH FAKTOROV V ÈISTÝCH PRIESTOROCH ZARIADENIA
Trieda
èistoty

Najvyie prípustné koncentrácie
Prachové
èastice/m3
> 0,5
µm

>5

Nepatog.
ivotaschopné
mikroorganizmy

Patogénne
mikroorganizmy

KTJ/m3

KTJ/m3

Zariadenie
priestorov pod¾a nárokov
na èistotu

Poznámka

Trieda èistoty je urèená
dekadickým logaritmom
najvyie prípustného poètu
prachových èastíc s ve¾kosou
od 0,5 µm v 1 m3 vzduchu.

µm

Poèty èastíc sa merajú
v priestoroch mimo èasu
prevádzky najskôr 15 a 20
minút po skonèení èinnosti.
Poèas prevádzky môu by
namerané hodnoty o 1 triedu
niie ako mimo èasu
prevádzky.
Neuvedené priestory sa
zaraïujú do tried èistoty
primerane pod¾a nároènosti
úkonu z h¾adiska èistoty
prostredia.
M 3,5

3530

0

<1

<1

Superaseptická operaèná
sála pre transplantácie
vrátane sálových dvojèiat:
neurochirurgické, kostné
a popáleninové operácie,
vnútrooèné operácie,
operácie srdca a ve¾kých
ciev v mieste operaèného
po¾a, sterilná
posttransplantaèná jednotka
intenzívnej starostlivosti
(JIS),
sterilný box pre osoby
s chorobou z oiarenia
a popáleninová jednotka.

M 4,5

35300

247

5

<1

Okolie operaèných stolov
superaseptickej operaènej
sály, operaèná sála pre
aseptické a septické výkony
v mieste operaèného po¾a,
priestory na manipuláciu
so sterilnými zdravotníckymi
pomôckami.
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M 5,5

353000

M 6,5 3530000

Zbierka zákonov è. 553/2007

2470

100

<1

Zázemie priestorov tried
èistoty M 3,5 a M 4,5:
aseptická a septická
operaèná sála vrátane sály
urèenej pre laparoskopické
a artroskopické zákroky,
pôrodná a sekèná sála, èistá
strana a sklad sterilných
zdravotníckych pomôcok
centrálnej sterilizácie,
lôková sála oddelenia
anestéziológie a intenzívnej
medicíny,
JIS pacientov so závaným
oslabením imunity
a patologických
novorodencov, angiografická
vyetrovòa s pouitím
intravaskulárnych katétrov
a sond.

24700

500

<1

Zázemie operaènej sály triedy
èistoty M 5,5: pooperaèná
izba, novorodenecká
jednotka, aplikácie a odbery
v nukleárnej medicíne,
endoskopická vyetrovòa,
zákroková miestnos pre
malé a povrchové chirurgické
výkony, ktoré nie sú spojené
s otváraním telesných dutín.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

ROZDELENIE BIELIZNE ZO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
A. Charakter bielizne
Bielizeò zo zdravotníckeho zariadenia má obdobný charakter ako zdravotnícky materiál urèený na opakované
pouitie. Výsledkom pracieho postupu a procesu je bielizeò bez chemickej a bakteriálnej kontaminácie.
B. Zdravotnícka bielizeò
Bielizeò sa z h¾adiska zdravotného rizika rozde¾uje na
1. bielizeò zo zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivos
a) poste¾ná bielizeò: oblieèky na prikrývky, prestieradlá, podloky,
b) kúpe¾òová bielizeò: osuky a uteráky,
c) odev: bielizeò pacienta a zamestnanca zdravotníckeho zariadenia,
d) operaèná bielizeò: bielizeò z operaènej sály vrátane operaèných odevov zamestnanca a pacienta,
e) kuchynská bielizeò: obrusy, prestierania, utierky, uteráky;
2. bielizeò infekèná, ktorá bola pouitá na
a) infekènom oddelení a oddelení tuberkulózy a respiraèných chorôb,
b) hemodialyzaènej jednotke,
c) mikrobiologickom a biochemickom laboratóriu,
d) oddelení patológie;
3. bielizeò vysoko infekèná, ktorá bola pouitá v súvislosti s lieèením osôb chorých alebo podozrivých z ochorenia vysoko kontagióznych chorôb;
4. iná bielizeò: bielizeò, pri ktorej nemono vylúèi podozrenie z infekcie.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

POSTUPY PRI VYKONÁVANÍ STERILIZÁCIE A KONTROLA STERILIZÁCIE
A. Veobecné pojmy
1. V prílohe sú uvedené podrobnosti o poiadavkách a zodpovedajúcich skúkach pre jednotlivé postupy transformácie kontaminovanej zdravotníckej pomôcky na sterilnú, ktoré umoòujú poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti preukáza, e postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované pouitie má zodpovedajúcu
mikrobicídnu aktivitu a e táto aktivita je súèasne spo¾ahlivá a reprodukovate¾ná.
2. Sterilná zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka, ktorá neobsahuje ivotaschopné mikroorganizmy.1) Na
uchovanie sterility po urèitý èas sa pouívajú peciálne obaly a systémy balenia.2)
3. Sterilita zdravotníckej pomôcky sa zabezpeèuje fyzikálnymi a chemickými sterilizaènými postupmi pod¾a STN tejto prílohy, ktoré umoòujú sterilizáciu zdravotníckej pomôcky vo vhodnom obale chrániacom vysterilizovanú
zdravotnícku pomôcku pred sekundárnou kontamináciou.
4. Systém zaistenia kvality prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky zahàòa3)
a) validáciu a priebenú kontrolu postupu èistenia a dezinfekcie,
b) validáciu sterilizaèných postupov,
c) monitorovanie úèinnosti sterilizaèných postupov,
d) údrbu zariadení,
e) spôsob balenia,
f) kontrolu prostredia,
g) podmienky uskladnenia sterilnej zdravotníckej pomôcky.
5. Proces prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované pouitie pozostáva z predsterilizaènej prípravy,
sterilizácie a kontroly sterilizácie a dokumentácie.
6. Predsterilizaèná príprava je súborom èinností predchádzajúcich vlastnú sterilizáciu, ktorých výsledkom je èistá,
dezinfikovaná, suchá, funkèná, zabalená a oznaèená zdravotnícka pomôcka. Tento súbor èinností pozostáva z
a) dezinfekcie,
b) mechanickej oèisty,
c) setovania,
d) balenia.
7. Sterilizácia je automatická postupnos prevádzkových (jednotlivých) fáz prebiehajúcich v sterilizátore, ktorých
výsledkom je sterilná zdravotnícka pomôcka.

1

) STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Návod na výber, pouívanie a vyhodnotenie výsledkov
(ISO 15882: 2003).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.
2
) STN EN ISO 11607-1 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v koneènom obale. Èas 1: Poiadavky na materiály, systémy sterilných bariér a obalové systémy (ISO 11607-1: 2006), STN EN 868-2 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov urèených na sterilizáciu. Èas 2: Sterilizácia. Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 868-3 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov urèených na sterilizáciu. Èas 3: Papier pouívaný na výrobu papierových vriec (EN 868-4) a na výrobu priesvitných
vriec a rúrok (EN 868-5). Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 868-4 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov
urèených na sterilizáciu. Èas 4: Papierové vrecia. Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balenia
zdravotníckych prístrojov urèených na sterilizáciu. Èas 5: Teplom uzavierate¾né a samolepiace priesvitné vrecia z papiera a plastových
fólií. Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 868-7 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov urèených na sterilizáciu. Èas 7: Papier potiahnutý lepidlom na výrobu teplom uzavierate¾ných obalov na zdravotnícke úèely urèených na sterilizáciu
etylénoxidom alebo iarením. Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 868-8 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov urèených na sterilizáciu. Èas 8: Opätovné pouitie kontajnerov na sterilizáciu parou pod¾a EN 285. Poiadavky a skúobné
metódy, STN EN 868-9 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov urèených na sterilizáciu. Èas 9: Netkané materiály z polylefínov na výrobu teplom uzavierate¾ných priesvitných vreciek, hadièiek, vrchnákov. Poiadavky a skúobné metódy, STN
EN 868-10 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov urèených na sterilizáciu. Èas 10: Netkané polylefínové materiály s vrstvou lepidla pouívané na výrobu teplom uzavierate¾ných priesvitných vreciek, hadièiek a vrchnákov. Poiadavky a skúobné metódy.
3
) STN EN ISO 13485 Zdravotnícke pomôcky. Systém manaérstva kvality. Poiadavky na splnenie predpisov (ISO 13485: 2003), STN EN
ISO 14937 Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Veobecné poiadavky na charakterizáciu sterilizaèného èinidla a vývoj, validáciu a priebené overovanie postupu sterilizácie zdravotníckych pomôcok (ISO 14937: 2000), STN EN ISO 14971 Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manaérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2000).
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B. Predsterilizaèná príprava
1. Kadá pouitá zdravotnícka pomôcka sa povauje za kontaminovanú. Ak je urèená na opakované pouitie, po pouití sa èistí v umývaèke alebo ruène po dezinfekcii.
2. V umývaèke prebieha èistenie v kyslom, alkalickom alebo enzymatickom prostriedku. Dezinfekcia v umývaèke sa
vykonáva termicky pri teplote 90 ºC a vyej po dobu 10 minút alebo termochemicky s pouitím predpísaného dezinfekèného prostriedku pri teplote 60 ºC po dobu 20 minút. Iný typ umývaèky je moné pouíva a po preukázaní
jej úèinnosti a vhodnosti. Úèinnos èistiaceho a dezinfekèného procesu v umývaèke sa kontroluje pomocou fyzikálnych, chemických alebo biologických testov pod¾a návodu výrobcu minimálne jedenkrát týdenne. Zamestnanec je zodpovedný za správnu vo¾bu programu a za jeho úspené vykonanie.
3. Ruèné umývanie zdravotníckej pomôcky sa vykonáva a po jej dezinfekcii v prostriedku s vírus-inaktivaènou
úèinnosou. Vyuíva sa len v prípadoch, ak nie je k dispozícii strojové èistenie.
4. Detergenty a biocídy pouívané na umývanie a dezinfekciu sa volia tak, aby neznehodnotili zdravotnícku pomôcku. Na odstránenie rezíduí pouitých látok sa vykoná oplach pitnou vodou a následne demineralizovanou vodou.
5. Na doplnenie oèisty po predchádzajúcom ruènom umývaní alebo umývaní v umývaèkách a dezinfekcii sa pouíva
èistenie ultrazvukom s frekvenciou 35 kHz.
6. Kvalita mechanickej oèisty a dezinfekcie sa kontroluje
a) vizuálne,
b) chemickými metódami,
c) biologickými metódami.
7. Po vykonanej dezinfekcii a mechanickej oèiste sa zdravotnícka pomôcka pred zabalením dôkladne vysuí, skontroluje sa funkènos a kvalita. Dôkladné vysuenie je dôleitým predpokladom poadovaného úèinku kadého
sterilizaèného spôsobu. Pokodená zdravotnícka pomôcka sa vyradí z obehu.
8. Posledná fáza predsterilizaènej prípravy je uloenie zdravotníckej pomôcky urèenej na sterilizáciu do vhodného
obalu, ktorý ju chráni pred mikrobiálnou kontamináciou po sterilizácii.
9. Zabalená zdravotnícka pomôcka sa v sterilizaènom koi vkladá do komory sterilizátora tak, aby prienik sterilizaèného média bol optimálny a zdravotnícka pomôcka sa nedotýkala stien komory. Komora sa plní maximálne
do ¾ objemu a materiál sa ukladá tak, aby sa nedotýkal stien. Plnenie je rovnaké pre vetky typy sterilizácie.
C. Druhy sterilizácie
1. Na sterilizáciu zdravotníckej pomôcky sa pouívajú len sterilizátory za podmienok stanovených pre zdravotnícke
pomôcky.4)
2. Sterilizácia sa vykonáva
a) fyzikálnymi metódami,
b) chemickými metódami,
c) ich kombináciou.
3. Fyzikálna sterilizácia zahàòa
a) sterilizáciu vlhkým teplom,5)
b) sterilizáciu cirkulujúcim horúcim vzduchom,6)
c) sterilizáciu plazmou,
d) iné spôsoby fyzikálnej sterilizácie.

4. Tlakom (kPa) sa rozumie tlak absolútny, vzahujúci sa na vákuum (t. j. normálny atmosférický tlak je
100 kPa). Nasýtená para je vodná para, jej teplota a tlak presne zodpovedá krivke sýtosti pary.
5. Sterilizácia vlhkým teplom5) je sterilizácia nasýtenou vodnou parou. Vykonáva sa v tlakových zariadeniach. Je

vhodným spôsobom sterilizácie termostabilných zdravotníckych pomôcok z kovu, gumy, skla, z textilu, porcelánu, keramiky a niektorých druhov syntetických polymérov zabalených do sterilizaèných obalov. Parné sterilizátory musia by vybavené antibakteriálnym filtrom. Výnimku mono pripusti pri malých stolných sterilizátoroch
kategórie N na èas do dvoch rokov od úèinnosti tejto vyhláky. Filter sa vymieòa pod¾a návodu výrobcu.

4

) Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov.
5
) STN EN 13060 Malé parné sterilizátory, STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Ve¾ké sterilizátory, STN EN ISO 17665-1 Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Vlhké teplo. Èas 1: Poiadavky na vývoj, validáciu a rutinnú kontrolu sterilizaèného procesu
zdravotníckych pomôcok (ISO 17665-1: 2006).
6
) STN 84 7104 Lekárske zariadenia. Teplovzduné sterilizátory. Veobecné technické poiadavky a metódy skúania.
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Hodnoty fyzikálnych velièín pri sterilizácii vlhkým teplom
Tabu¾ka è. 1
Menovitá
sterilizaèná teplota
(teplota nasýtenej
vodnej pary)
121 oC
134 oC

Tlak
(zaokrúhlene)

Pretlak
(zaokrúhlene)

Doba sterilizaènej
expozície

205 kPa
304 kPa

105 kPa
204 kPa

20 min.
4 min.

134 oC

304 kPa

204 kPa

7 min.

134 oC
134 oC

304 kPa
304 kPa

204 kPa
204 kPa

10 min.
60 min.

Poznámka

Len pre nebalené kovové nástroje na
okamité pouitie sterilizované v prístrojoch, kde sa vykonáva vákuový a
BDT a ktoré dosahujú vo fáze odvzduòovania tlaku minimálne
13 kPa. Nepouívajú sa v CS.
Len v prístrojoch, kde sa vykonáva
vákuový a BDT a ktoré dosahujú vo
fáze odvzduòovania tlaku minimálne 13 kPa.
Pre inaktiváciu priónov v spojení
s alkalickým èistením.*

* Nástroje, ktoré boli v kontakte s tkanivami pacientov s ochorením na Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu, musia by znièené, nesmú sa
resterilizova.
Vysvetlivky:
CS  centrálna sterilizácia (vykonáva kompletnú predsterilizaènú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok),
BDT  Bowieho-Dickov test.

6. Kategórie parných sterilizátorov sú
a) prístroje s komorou menou alebo rovnakou ako 1 sterilizaèná jednotka  SJ
(1 sterilizaèná jednotka = 54 l; 300 mm x 300 mm x 600 mm)
aa) prístroje oznaèené N slúia len na sterilizáciu nebalených nástrojov bez dutín, majú gravitaèné odvzdunenie alebo jednoduché vákuum, nepouívajú sa pre pórovitý materiál. Tieto prístroje musia ma aspoò
teplomer alebo tlakomer,
ab) prístroje oznaèené B sú vybavené vývevou odsávajúcou vzduch pred sterilizaènou expozíciou. Mono v nich
sterilizova nebalený i balený materiál, ktorý znáa sterilizaèné teploty. Tieto prístroje musia ma teplomer
a tlakomer a umoòujú vykonanie vákuového a Bowieho-Dickovho testu,
ac) prístroje oznaèené S sa pouívajú len na sterilizáciu predmetov uvádzaných výrobcom sterilizátora,
b) prístroje s komorou väèou ako 1 sterilizaèná jednotka, s vyvíjaèom pary mimo komory, vyhrievaným pláom
a vývevou umoòujúcou preruované odsávanie vzduchu pred sterilizaènou expozíciou. Sterilizaèný cyklus
v týchto prístrojoch prebieha automaticky pod¾a zvoleného programu. Prístroje musia ma zabudovaný teplomer a tlakomer so snímaèmi nezávislými od snímaèov regulaèných a monos hodnoty registrova, prípadne
vytlaèi a majú program na vykonanie vákuového a denného Bowieho-Dickovho testu.
7. Sterilizácia cirkulujúcim horúcim vzduchom7) je urèená pre zdravotnícku pomôcku z kovu, skla, porcelánu, keramiky a kameniny. Pri sterilizácii tepelne zle vodivých materiálov alebo materiálov väèieho objemu (mastí, prákov a pod.) sa postupuje pod¾a platného liekopisu. Vykonáva sa v horúcovzduchových sterilizátoroch s nútenou
cirkuláciou vzduchu pri týchto parametroch:
a) 160 oC po dobu 60 minút,
b) 170 oC po dobu 30 minút,
c) 180 oC po dobu 20 minút.
Horúcovzduchový sterilizátor sa po skonèení sterilizaèného cyklu otvára a po vychladnutí na 80 oC. Prístroj má
zabudovaný teplomer s èasovým ovládaèom, ktorý odmeriava sterilizaènú expozíciu a po dosiahnutí nastavenej
teploty. Odchýlka skutoènej teploty v sterilizaènom priestore od nastavenej sa v priebehu sterilizaènej expozície
pohybuje maximálne v rozmedzí od 1 oC do +5 oC.
8. Sterilizácia plazmou vyuíva plazmu vznikajúcu vo vysokofrekvenènom elektromagnetickom poli, ktorá vo vysokom vákuu pôsobí na pary peroxidu vodíka alebo iné chemické látky. Sterilizaèné parametre a podmienky sterilizácie, ako i druhy materiálu, ktoré sa týmto spôsobom sterilizujú, sú dané typom prístroja. Sterilizácia plazmou
sa nepouíva na sterilizáciu pórovitého a sacieho materiálu a materiálu vyrobeného na báze celulózy.
7

) STN 84 7104 Lekárske zariadenia. Teplovzduné sterilizátory. Veobecné technické poiadavky a metódy skúania.
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9. Pokia¾ sa dokáe úèinnos a vhodnos iných spôsobov sterilizácie (napríklad sterilizácia v pretlakových varièoch
alebo v prístrojoch bez nútenej cirkulácie vzduchu do objemu 5 l na daný konkrétny úèel), pouívajú sa za podmienok stanovených orgánom verejného zdravotníctva.
10. Chemická sterilizácia je sterilizácia, pri ktorej je sterilizaèným médiom plyn predpísaného zloenia a koncentrácie. Sterilizácia prebieha v prístrojoch pri stanovenom podtlaku alebo pretlaku pri teplote do 80 °C. Ak sterilizátor
pracuje v podtlaku, zavzdunenie komory na konci sterilizaèného cyklu prebieha cez antibakteriálny filter.
11. Pri novej výstavbe sa chemická sterilizácia stavebne odde¾uje od fyzikálnej sterilizácie. Stavebné oddelenie priestorov sa nevyaduje iba v prípade, ak prevádzkovate¾ jednoznaène preukáe neprekroèenie najvyieho prípustného expozièného limitu (NPEL), resp. technických smerných hodnôt (TSH) pre pouitú chemickú látku a zabezpeèí adekvátnu ochranu zdravia zamestnancov.
12. Chemická sterilizácia zahàòa
a) sterilizáciu formaldehydom,8) ktorá je vhodná pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku zabalenú do sterilizaèného obalu,
b) sterilizáciu etylénoxidom,9) ktorá je vhodná pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku zabalenú do sterilizaèného obalu. Zdravotnícka pomôcka sa po sterilizácii musí odvetráva v peciálnych skriniach (aerátoroch) alebo v dobre vetrate¾ných miestnostiach z dôvodu zníenia koncentrácie rezíduí sterilizaèného média na povrchu
zdravotníckej pomôcky.
13. Ak sa preukáe úèinnos a pouite¾nos iných spôsobov chemickej sterilizácie, pouívajú sa za podmienok stanovených orgánom verejného zdravotníctva.

D. Obaly
1. Zdravotnícka pomôcka sa do sterilizaèných prístrojov spravidla vkladá zabalená. Obal pri správnej manipulácii
slúi na ochranu vysterilizovanej zdravotníckej pomôcky pred sekundárnou kontamináciou a do jej pouitia,
najdlhie po dobu exspirácie.2)
2. Obal je
a) primárny (jednotkový), ktorý je utesnený alebo uzavretý systém obalu vytvárajúci mikrobiálnu bariéru pre zabalenú zdravotnícku pomôcku, je vybavený procesovým indikátorom,
b) sekundárny, ktorý obsahuje jednu alebo viac zdravotníckych pomôcok, prièom kadá je zabalená v primárnom
obale.
3. Primárny obal je
a) jednorazový [papierový, polyamidový, kombinovaný (papier  fólia)] alebo iný jednorazový obal. Zatavuje sa
zvarom irokým minimálne 8 mm alebo dvomi zvarmi irokými 3 mm, ak medzi nimi nie je vzdialenos väèia
ne 5 mm, alebo lepením originálneho spoja na obale,
b) opakovane pouívaný obal (kontajnery a kazety).
4. Zdravotnícka pomôcka balená do hárkov papiera alebo netkanej textílie obálkovým spôsobom do dvojitého obalu
sa prelepuje lepiacou páskou s procesovým indikátorom.
5. Oznaèenie na obale zdravotníckej pomôcky obsahuje
a) dátum sterilizácie,
b) dátum zodpovedajúci dobe, poèas ktorej je zdravotnícka pomôcka sterilná,
c) kód zamestnanca zodpovedného za sterilizáciu a výstupnú kontrolu,
d) aru, v rámci ktorej bola zdravotnícka pomôcka sterilizovaná,
e) spôsob sterilizácie okrem sterilizácie vlhkým teplom  pri neprieh¾adnom obale popis zdravotníckej pomôcky.

E. Skladovanie a transport vysterilizovaného materiálu
1. Sterilná zdravotnícka pomôcka v oddelení centrálnej sterilizácie, sterilizaènom centre a operaènej sále sa skladuje v priestoroch na tento úèel urèených (èisté priestory).
2. Na oddelení sa skladuje v uzatvorenej skrini alebo v uzatvorenom kontajneri, v zásuvke alebo inom obale. Sterilná
zdravotnícka pomôcka sa skladuje pri izbovej teplote (15  25 oC) a relatívnej vlhkosti vzduchu 40  60 %.
8

) STN EN 14180 Sterilizátory na zdravotnícke úèely. Nízkoteplotné parné a formaldehydové sterilizátory. Poiadavky a skúanie.

9

) STN EN 1422 Sterilizátory na zdravotnícke úèely. Etylénoxidové sterilizátory. Poiadavky a skúobné metódy, STN EN 550 Sterilizácia
zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie etylénoxidom.
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3. Sterilná zdravotnícka pomôcka sa transportuje v transportnom obale tak, aby bola chránená pred pokodením
a zneèistením.
4. Transportný (prepravný) obal je obal obsahujúci jednu alebo viac jednotiek primárneho a/alebo sekundárneho
obalu urèeného na zabezpeèenie ochrany pri doprave a skladovaní.

F. Exspirácia sterilného materiálu
1. Chránený vysterilizovaný materiál je materiál uskladnený spôsobom zabraòujúcim zvlhnutiu, zapráeniu, mechanickému pokodeniu a pod.

Obaly pre jednotlivé spôsoby sterilizácie a im zodpovedajúce exspirácie
Tabu¾ka è. 2
Druh obalu

Kazeta, dóza
Kontajner
Papier/hárok****
Papier  fólia
Polyamid
Polypropylén
Tyvek
Netkaná
textília
Dvojitý obal****
Dvojitý obal
a skladovací obal

PS

HVS

Druh sterilizácie
PLS

+
+
+
+

+
+*
+
-

+**
+
+
-

FORM

EO

+
+
***

+
+
***

Exspirácia pre materiál
Vo¾ne
Chránený
uloený
24 hod.
48 hod.
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
1 mesiac
3 mesiace
3 mesiace
2 roky

6 mesiacov
2 roky

*
Kontajner s filtrom z termostabilného materiálu.
** peciálny kontajner pod¾a odporúèania výrobcu sterilizátorov.
*** Pod¾a odporúèania výrobcu.
**** Dvojité balenie do hárkov pre operaèné sály.
Vysvetlivky:
PS  sterilizácia vlhkým teplom,
HVS  sterilizácia prúdiacim horúcim vzduchom,
PLS  sterilizácia plazmou,
FORM  sterilizácia formaldehydom,
EO  sterilizácia etylénoxidom.

G. Kontrola sterilizácie
1. Kontrola výkonu sterilizácie je
a) monitorovanie sterilizaèného cyklu (chemickými a biologickými systémami),
b) kontrola úèinnosti sterilizaèného procesu skúkou sterility.
2. O kontrole sterilizácie sa vedie dokumentácia na oddelení centrálnej sterilizácie, operaènej sále a na vetkých
pracoviskách, ktoré sterilizujú materiál pre iné pracoviská. Na ostatných zdravotníckych pracoviskách treba preukáza akouko¾vek formou, e predmet bol vystavený sterilizaènému procesu.1)
3. Dokumentácia obsahuje záznam o kadej sterilizácii (druh sterilizovaného materiálu, parametre, zhodnotenie
prebehnutého cyklu, dátum, meno a podpis osoby, ktorá sterilizáciu vykonala).
4. Písomná dokumentácia sterilizácie sa archivuje minimálne 5 rokov.10)
10

) Smernice è. Z-6 249/1983-C/32-1845 o vzorovom kartaènom poriadku a o kartaènom pláne pre zdravotnícke zariadenia Vestníka
MZ SSR z 15. augusta 1983.
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5. Úspenos sterilizácie sa dokumentuje
a) zápisom do sterilizaèného denníka alebo podpísaným záznamom registraèného prístroja, alebo podpísaným
výstupom z tlaèiarne,
b) datovaným písomným vyhodnotením monitorovania sterilizaèného cyklu chemickými indikátormi,
c) datovaným záznamom o vykonaní Bowieho-Dickovho testu a jeho uloením do dokumentácie, ak je v programe
prístroja,
d) datovaným záznamom o vykonaní vákuového testu a jeho výsledku, ak je v programe prístroja.
6. Na zabudovaných ukazovate¾och prístrojov sa sleduje, èi sterilizaèný cyklus prebieha pod¾a zvoleného programu.
Na splnenie tejto podmienky nie je moné vykonáva sterilizáciu bez prítomnosti zamestnanca. Ak je sterilizátor
vybavený zapisovaèom alebo tlaèiaròou, kontrolujú sa zaznamenávané hodnoty a vyhodnocujú sa po skonèení
sterilizaèného cyklu.
7. Kontrola úèinnosti sterilizátora sa vykonáva
a) biologickými systémami,
b) chemickými systémami,
c) fyzikálnymi systémami.
8. Pre biologické systémy kontroly úèinnosti sterilizátora sa pouívajú biologické indikátory (bioindikátory).11)
9. Bioindikátor je naoèkovaný nosiè s definovaným poètom mikroorganizmov v jeho primárnom obale pripravený na
pouitie. Môe sa vyrába aj s kultivaènou pôdou. Biologický indikátor vloený do zariadenia, ktoré sauje prístup sterilizaèného média, sa oznaèuje ako skúobný systém procesu.
10. Mikroorganizmus pre bioindikátor je
a) Geobacillus stearothermophilus pre parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor,
b) Bacillus atrophaeus pre horúcovzduchový a etylénoxidový sterilizátor.
11. Bioindikátor a skúobný systém indikujú úèinnos sterilizaèného procesu preukázaním ivotaschopnosti skúobného mikroorganizmu, ktorouko¾vek metódou vhodnou na kvalitatívnu alebo kvantitatívnu analýzu. Skúobné systémy procesu a biologické indikátory sa pouívajú pod¾a návodu výrobcu. Preukázanie úèinnosti sterilizaèného postupu biologickými indikátormi sa vykonáva pri súèasnom sledovaní fyzikálnych a chemických
parametrov.
12. Ak sa fyzikálno-chemické parametre sterilizaèného procesu nachádzajú mimo stanovenej medze, sterilizaèný
cyklus sa má vdy hodnoti ako nevyhovujúci bez oh¾adu na výsledky získané pomocou biologických indikátorov.
13. Kultivácia bioindikátorov sa vykoná èo najskôr po vykonaní kontroly sterilizaèného procesu (najneskorie v deò
vykonania kontroly).
14. Za pozitívny biologický test sa povauje dôkaz prítomnosti testovaného kmeòa mikroorganizmu po vystavení sterilizaènému procesu. Pri kultivácii bioindikátora sa vykonáva aj kontrola rastu testovacieho kmeòa, kultiváciou
bioindikátora tej istej are, ktorý nebol vystavený sterilizaènému cyklu.
15. Kontrola úèinnosti sterilizátora bioindikátormi sa vykonáva
a) na oddelení centrálnej sterilizácie a na operaènej sále jedenkrát mesaène,
b) na ostatných pracoviskách na nových prístrojoch jedenkrát roène, na prístrojoch starích ako 10 rokov kadých 200 cyklov, minimálne jedenkrát polroène,
c) po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej intalácii, premiestnení a ihneï pri pochybnostiach o sterilizaènej úèinnosti.
16. Na testovanie úèinnosti sterilizátora do jednej sterilizaènej jednotky sa pouívajú dva bioindikátory, na kadú ïaliu sterilizaènú jednotku sa pridáva jeden bioindikátor.
17. Oznaèenie bioindikátorov
a) BI-STEAM  sterilizácia vlhkým teplom,
b) BI-DRY  sterilizácia suchým teplom,
c) BI-FORM  sterilizácia parami formaldehydu,
d) BI-EO  sterilizácia parami etylénoxidu,
e) BI-PL  sterilizácia plazmou peroxidu vodíka.

11

) STN EN ISO 11138-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátorové systémy. Èas 1: Veobecné ustanovenia (ISO
11138-1: 2006), STN EN ISO 11138-2 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátorové systémy. Èas 2: Biologické indikátory pri sterilizácii etylénoxidom (ISO 11138-2: 2006), STN EN ISO 11138-3 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátorové systémy. Èas 3: Pouitie pri overení úèinnosti sterilizácie vlhkým teplom (ISO 11138-3: 2006).
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18. Pre chemické systémy kontroly úèinnosti sterilizátora sa pouívajú chemické indikátory.12) Ide o systém, ktorý odha¾uje zmenu v jednom alebo viacerých stanovených parametroch sterilizaèného procesu. Princípom je chemická
alebo fyzikálna zmena, ktorá je výsledkom expozície procesu, indikuje priebeh sterilizaèného procesu zmenou
farby na základe chemickej reakcie.
19. Vyhodnotenie chemického indikátora je porovnanie reakcie chemického indikátora s koncovým bodom opísaným
výrobcom. Ak sa nedosiahne koncový bod, pouívate¾ by mal predpoklada, e ide o neúèinnos sterilizaèného
procesu, a zisti príèinu. Moné je, e ide o nedostatoènú zluèite¾nos obalového materiálu so zdravotníckou pomôckou, nesprávny spôsob uloenia sterilizaènej náplne alebo zlú funkciu sterilizátora.
20. Triedy chemických indikátorov
a) trieda 1  procesové indikátory, ktoré sú urèené na pouitie pre individuálne balenia, ktoré preukáu, e balenie bolo vystavené parametrom sterilizácie, a na rozoznanie medzi sterilizovaným a nesterilizovaným balením,
oznaèuje sa ním jednotkový obal,
b) trieda 2  indikátory pouívané v pecifických skúkach, ktoré sa pouívajú v pecifických skúobných postupoch (Bowieho-Dickova skúka je testom správneho odvzdunenia a prenikania pary),
c) trieda 3  indikátory s jedným parametrom (reagujú na jeden parameter), ktorý sa navrhuje na jeden z nastavených parametrov, indikuje expozíciu sterilizácie pri stanovenej hodnote vybraného parametra,
d) trieda 4  viacparametrové indikátory (reagujú na viac parametrov), ktoré sa navrhujú na dva alebo viac kritických parametrov a indikujú expozíciu pre sterilizaèný cyklus pri stanovených hodnotách vybratých parametrov,
e) trieda 5  integrujúce indikátory, navrhnuté na reakciu na vetky kritické parametre pre pecifický rozsah sterilizaèných cyklov, stanovené hodnoty dosahujú stanovenú inaktiváciu pod¾a stavu skúky mikroorganizmov
so stanoveným D (hodnota D znamená, e v celom priebehu krivky je èas, za ktorý príde k redukcii poètu ivých
buniek z 106 na 105, taký istý ako èas potrebný na redukciu zo 105 na 104 pri kontantnej teplote),
f) trieda 6  imitujúce (emulaèné) indikátory, navrhnuté tak, aby reagovali na vetky kritické parametre pecifického rozsahu sterilizaèných cyklov, pre ktoré sú hodnoty zaloené na nastavení vybraných sterilizaèných cyklov.
21. Vyhodnotenie chemického indikátora, t. j. posúdenie koncového bodu, sa vykonáva ihneï po dokonèení sterilizaèného cyklu. Pri vyhodnotení sa postupuje pod¾a návodu výrobcu. Neoddelite¾nou súèasou kontroly úèinnosti
sterilizátora je aj monitorovanie sterilizaèného cyklu.
22. Oznaèenie chemických indikátorov
a) STEAM  sterilizácia vlhkým teplom,
b) DRY  sterilizácia suchým teplom,
c) FORM  sterilizácia parami formaldehydu,
d) EO  sterilizácia parami etylénoxidu,
e) PL  sterilizácia plazmou peroxidu vodíka.
23. Fyzikálne systémy kontroly úèinnosti sterilizátora
a) vákuový test, ktorý je testom tesnosti prístroja a je zabudovaný v programe,
b) snímaè, ktorý zaznamenáva hodnotu nastaveného parametra (fyzikálnej velièiny definujúcej sterilizaèný proces) alebo parametrov poèas sterilizaèného procesu. Snímaè indikuje priebeh sterilizaèného procesu postupným zaznamenávaním nasnímaných hodnôt (tlaku, teploty a èasu) na registraènú pásku.
24. Pri opakovane nevyhovujúcej kontrole úèinnosti sterilizátora fyzikálnymi systémami sa vykoná technická kontrola prístroja v rozsahu preberacej skúky.

12

) STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Návod na výber, pouívanie a vyhodnotenie výsledkov
(ISO 15882: 2003), STN EN ISO 11140-1 Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Chemické indikátory. Èas 1: Veobecné poiadavky (ISO 11140-1: 2005), STN EN 867-3 Nebiologické systémy na pouitie v sterilizátoroch. Èas 3: pecifikácia indikátorov triedy B
pre Bowieho-Dickovu skúku.
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Frekvencia a mnostvo jednotlivých druhov systémov
alebo indikátorov pouívaných pri monitorovaní sterilizaèného cyklu
Tabu¾ka è. 3
Indikátor

DRY
Vákuový test

CS

1x týdenne*

OS

1x týdenne*

IP

Teplota

Fyzikálne
systémy
Tlak

Èas

Trieda 2
(BDT)

Chemické
indikátory

Trieda 1
(procesový)

Trieda 4, 5 alebo 6
(viacparametrový)

STEAM

EO

FORM

PL

1x týdenne*

CS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

OS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

IP

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

CS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

OS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

IP

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

CS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

OS

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

IP

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

V kadom
cykle

CS

Denne*

OS

Denne*

IP

Denne*

CS

Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie

OS

Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie

IP

Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie Kadé balenie

CS

1 test /
60 litrov

Kadá ara** Kadá ara** Kadá ara**

OS

1 test /
60 litrov

Kadá ara** Kadá ara** Kadá ara**

IP

1 test /
60 litrov

Kadá ara** Kadá ara** Kadá ara**

* a po kadom technickom zásahu do prístroja alebo odstávke pary.
** 1 SJ  1 test, 2-5 SJ  2 testy, 6-10 SJ  3 testy, viac ako 10 SJ  4 testy (arové indikátory nie sú súèasou setu, sú súèasou dokumentácie o sterilizaènom procese).
SJ  sterilizaèná jednotka, CS  centrálna sterilizácia, OS  operaèná sála, IP  individuálna sterilizácia inde.
Poznámka: Testovanie indikátormi sa vykonáva v plnej komore sterilizátora okrem Bowieho-Dickovho testu a vákuového testu. Indikátor sa balí do zhodného sterilizaèného obalu ako sterilizovaný materiál.
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H. Validácia
Validácia je potvrdenie platnosti a správnosti jednotlivých fáz sterilizaèného cyklu, jeho dokumentácie a potvrdenie,
e pri správnej obsluhe je zaruèená reprodukovate¾nos sterilizaèného cyklu.13)
I. Kontrola sterility
Kontrola sterility materiálu sa vykonáva tandardnými pracovnými postupmi za aseptických podmienok v mikrobiologickom laboratóriu.
J. tátny zdravotný dozor
1. tátny zdravotný dozor pozostáva z nasledujúcich èinností:
a) overenie typu, výrobcu a výrobného èísla prístroja,
b) kontrola nastavenia parametrov sterilizácie na prístroji (tlak, teplota, èas),
c) pri parnom sterilizátore kontrola dosiahnutého podtlaku pri odvzdunení a kontrola vykonania a výsledku
Bowieho-Dickovho testu, prípadne jeho dodatoèné vykonanie,
d) kontrola sterilizaèného záznamu alebo sterilizaèného denníka,
e) kontrola vykonania a výsledkov monitorovania sterilizaèného cyklu fyzikálnymi, chemickými a biologickými
systémami.
2. V prípade pochybností o správne vykonávanej kontrole úèinnosti sterilizácie alebo pochybností o úèinnosti sterilizácie zamestnanec regionálneho úradu vykoná aj praktickú kontrolu úèinnosti sterilizácie prostredníctvom
skúobného systému procesu pod¾a bodu G ods. 7 tejto prílohy.

13

) STN EN ISO 17665-1 Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Vlhké teplo. Èas 1: Poiadavky na vývoj, validáciu a rutinnú kontrolu sterilizaèného procesu zdravotníckych pomôcok (ISO 17665-1: 2006).
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

DEZINFEKCIA
Pri praktickom vykonávaní dezinfekcie sa zachováva dvojetapový postup dezinfekcie:
1. etapa je mechanická oèista,
2. etapa je vlastná dezinfekcia.

A. Mechanická oèista
Mechanická oèista je súbor postupov, pomocou ktorých sa pouitím teplej vody, mydla, detergentov a mechanických
postupov (èistenie, otieranie, klepanie, vysávanie, letenie, vytrepávanie, vetranie, ultrazvuk) dosiahne odstránenie
neèistôt a podstatné zníenie poètu mikroorganizmov z prostredia.
B. Dezinfekcia
1. Dezinfekcia je znekodòovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo
kombinovaných postupov, ktoré preruia prenos nákazy, od prameòa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi.
Pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy, monosti ovplyvnenia úèinnosti dezinfekcie faktormi vonkajieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov.
2. Druhy dezinfekcie sú:
a) fyzikálna dezinfekcia,
b) chemická dezinfekcia,
c) fyzikálno-chemická dezinfekcia.
3. Fyzikálna dezinfekcia je
a) var vo vode za atmosférického tlaku v trvaní najmenej 30 minút,
b) var v pretlakových nádobách v trvaní najmenej 20 minút,
c) dezinfekcia v umývacích, pracích a parných prístrojoch pri teplote vyej ako 90 oC v trvaní 10 minút,
d) prúdiaci horúci vzduch o teplote 110 oC v trvaní 30 minút,
e) ultrafialové iarenie vlnovej dåky 253,7 nm  264 nm,
f) pasterizácia (zahriatie na 62,5  63 oC v trvaní 30 minút, 85  90 oC alebo 134 oC v trvaní nieko¾ko sekúnd
a rýchle schladenie),
g) filtrácia, vypa¾ovanie, spa¾ovanie, slnenie, vytrepávanie a pod. za peciálnych podmienok.
4. Chemická dezinfekcia je dezinfekcia, pri ktorej sú mikroorganizmy nièené chemickými dezinfekènými prostriedkami stanovenej koncentrácie a èasu pôsobenia pre poadované spektrum dezinfekènej úèinnosti.
5. Na chemickú dezinfekciu sa pouíva len biocídny prípravok registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky
Slovenskej republiky, jeho príprava a aplikácia sa vykonáva pod¾a návodu výrobcu. Názov dezinfekèného prípravku je slovnou známkou, príprava riedeného pracovného roztoku vychádza z toho, e koncentrácia originálne baleného dezinfekèného prípravku je 100 %.
6. Dezinfekèný roztok sa pripravuje èerstvý pre kadú pracovnú zmenu (8  12 hodín) rozpustením odmeraného (odváeného) mnostva dezinfekèného prostriedku vo vode èo najkratí èas pred pouitím. Jeho výmena sa vykonáva
denne a pod¾a stupòa zneèistenia biologickým materiálom.
7. Úèinnos dezinfekèného roztoku sa dosiahne zvýením teploty vody, do ktorej sa dezinfekèný prípravok riedi. Na
zvýenie úèinnosti dezinfekèného prostriedku sa na riedenie pouíva
a) pri jódových prípravkoch voda o teplote 35 ºC,
b) pri fenolových prípravkoch a organických amóniových zlúèeninách voda o teplote 50 a 60 ºC,
c) pri aldehydových, chlórových prípravkoch a peroxozlúèeninách studená voda.
8. Pri predmetoch a plochách kontaminovaných krvou, hnisom, slinami alebo iným biologickým materiálom v prípade ruènej mechanickej oèisty predchádza dezinfekcia prostriedkom s vírus-inaktivaèným úèinkom.
9. Pri dezinfekcii plôch sa pouívajú také technologické postupy a dezinfekèné procesy, ktoré ich nepokodzujú.
10. V hygienickom reime sa repektuje zásada striedania dezinfekèných prípravkov ako prevencia vzniku rezistencie
mikroorganizmov proti úèinnej zloke prípravku.
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11. Na dezinfekciu sa pouívajú také prípravky, ktoré nepokodzujú materiál predmetu a nespôsobujú ich farebnú
zmenu.
12. Predmety a pomôcky, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, sa po ukonèení dezinfekcie dôkladne opláchnu pitnou vodou.
13. Pri práci s dezinfekènými prostriedkami sa pouívajú osobné ochranné pracovné pomôcky a dodriavajú sa zásady ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci, s ktorými je oboznámený kadý pracovník zodpovedný za výkon dezinfekcie.
14. Fyzikálno-chemická dezinfekcia je dezinfekcia v
a) paraformaldehydovej komore pri teplote 45 oC a 75 oC, dezinfikujú sa v nej predmety z textilu, vlny, koe, kouín a výrobky z umelých hmôt,
b) umývacích, pracích a èistiacich strojoch, kde dezinfekcia prebieha pri teplote 60 oC a za pôsobenia chemického
dezinfekèného prípravku.
C. Vyí stupeò dezinfekcie
1. Vyí stupeò dezinfekcie je proces, ktorý zaruèuje usmrtenie vetkých baktérií, vírusov, mikroskopických húb
a niektorých bakteriálnych spór, nezaruèuje vak usmrtenie ostatných mikroorganizmov (napríklad vysoko rezistentných spór) a vývojových tádií zdravotne významných èervov a ich vajíèok.
2. Vyí stupeò dezinfekcie sa pouíva predovetkým pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku (ïalej len predmet),
ktorú nie je moné sterilizova fyzikálnymi alebo chemickými metódami. V prípadoch pouitia termostabilného
predmetu naruujúceho integritu koe a slizníc sa vyaduje jeho sterilita.
3. Na dezinfekciu termolabilných pomôcok, ktoré nemono sterilizova a ktoré sa pouívajú na vyetrovanie mikrobiálne fyziologicky osídlených telových dutín, ako sú digestívne endoskopy, sa postupuje pod¾a pracovného postupu uvedeného v odseku 4 tejto prílohy s pouitím dezinfekèného prípravku na báze 2 % glutaraldehydu s expozíciou 15 minút alebo iného prípravku s rovnakou úèinnosou. Na oplach sa pouíva pitná voda.
4. Pracovný postup pri vyom stupni dezinfekcie pozostáva
a) z prípravy predmetu, ktorá spoèíva v jeho oèistení a osuení; ak je predmet kontaminovaný biologickým materiálom, vykoná sa pred oèistou dezinfekcia vírus-inaktivaèným dezinfekèným roztokom,
b) z expozície dezinfekèným roztokom tak, e sa suchý predmet vkladá do uzavierate¾nej nádoby do dezinfekèného roztoku schváleného pre vyí stupeò dezinfekcie. Predmet musí by ponorený pod hladinou roztoku a vetky duté èasti predmetu musia by poèas celej expozície naplnené roztokom. Rezíduá dezinfekèného roztoku sa
odstraòujú oplachom sterilnou vodou. Sterilná voda sa vymieòa a nádoba pouívaná na oplach je sterilná,
c) zo skladovania dezinfekèného roztoku v uzavretej nádobe s vrchnákom, dezinfekèný roztok sa vymieòa pod¾a
návodu na pouitie. Vetky predmety podrobené vyiemu stupòu dezinfekcie sú urèené vdy len na okamité
pouitie alebo sa krátkodobo skladujú prikryté sterilnou rúkou vo vhodnom uzatvorenom obale,
d) zo záznamu výkonu vyieho stupòa dezinfekcie, ktorý obsahuje
da) názov pouitého dezinfekèného prípravku,
db) dátum prípravy dezinfekèného roztoku (deò, hodina),
dc) koncentráciu roztoku,
dd) expozièný èas výkonu vyieho stupòa dezinfekcie,
de) meno vyetrovaného pacienta, po ktorom sa vykonal vyí stupeò dezinfekcie predmetu,
df) meno pracovníka zodpovedného za vyí stupeò dezinfekcie.

D. Kontrola dezinfekcie
1. Kontrolou dezinfekcie sa zisuje jej úèinnos.
2. Kontrola dezinfekcie je
a) chemická, ktorá zahàòa kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie obsahu aktívnych látok v pouitých dezinfekèných roztokoch,
b) mikrobiologická, ktorá zahàòa stery, oplachy, odtlaèky a pod.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

METÓDY REGULÁCIE IVOÈÍNYCH KODCOV
A. Dezinsekcia
1. Dezinsekcia je cielené hubenie epidemiologicky závaných alebo obaujúcich èlánkonocov. Dezinsekcia sa vykonáva metódami
a) mechanickými  pasce, lepové pásy, lapaèe,
b) fyzikálnymi  pouitím teplôt nad 60 oC, vyváraním, ehlením, ultrafialovou lampou so siekou bezpeèného vysokého napätia,
c) biologickými  vyuívaním prirodzených nepriate¾ov hmyzu, dravého hmyzu, dravých roztoèov,
d) chemickými  insekticídmi.
2. Dezinsekèné prípravky sa pouívajú s prihliadnutím na ich toxicitu, na prostredie, v ktorom sa pouijú, na riziko
vzniku odolnosti alebo stupòa odolnosti proti nim.
3. Pri vykonávaní dezinsekcie sa dodriavajú zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu
zdravia.
4. Biologické metódy dezinsekcie sa v zariadení nepouívajú.
B. Deratizácia
1. Deratizácia je cielené hubenie epidemiologicky významných alebo kodlivých myovitých a iných hlodavcov
a udranie ich stavu na prahu kodlivosti.
2. Deratizácia sa vykonáva metódami
a) mechanickými  pasce,
b) fyzikálnymi  zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk,
c) biologickými  vyuívanie prirodzených nepriate¾ov  psov, maèiek, fretiek,
d) chemickými  rodenticídy.
3. Deratizaèné prípravky sa pouívajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa pouijú.
4. Pri vykonávaní deratizácie sa dodriavajú zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu
zdravia.
5. Biologické metódy deratizácie sa v zariadení nepouívajú.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

Vzor
Hlásenie nemocniènej nákazy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v
......................................................................................
Vyplní lekár zariadenia
Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:

............................................................................................................
............................................................................................................

Oddelenie/klinika: .........................................................................................................................................
Priezvisko a meno pacienta: ...........................................................................................
Dátum narodenia a rodné èíslo: ............................................................................................
Dátum hospitalizácie: ...............................................................................
Diagnóza pri príjme: .................................................................................. MKCH 10 ..................................
Dátum prvých príznakov NN: .....................................................................
Diagnóza nemocniènej nákazy: ................................................................... MKCH 10 ..................................
Dátum hlásenia NN: ...............................................................................
Odber biolog. materiálu:

dòa: ............................

druh: ............................

výsledok: ............................

dòa: ............................

druh: ............................

výsledok: ............................

dòa: ............................

druh: ............................

výsledok: ............................

Výskyt polyrezistentného kmeòa:

áno

nie

Invazívny výkon  druh: ................................................

dátum: .............................................

Iné zákroky  druh: .....................................................

dátum: .............................................

Èíslo izby: ............................

Miesto izolácie: ................................

Komentár oetrujúceho lekára:
Odtlaèok peèiatky a podpis lekára:

Vyplní zamestnanec RÚVZ:

Odtlaèok peèiatky zariadenia:

Strana 4022

Zbierka zákonov è. 553/2007

Èiastka 231

Ukonèenie hospitalizácie dòa: .......................................
Spôsob ukonèenia hospitalizácie:
 prepustenie do ambulantnej starostlivosti ......................................................................................................
 preklad na iné oddelenie ................................................................................................................................
 iné zdravotnícke zariadenie  názov: ...............................................................................................................
 úmrtie ..........................................................................................................................................................
 iné ................................................................................................................................................................

Predåenie hospitalizácie pre NN  poèet dní ...........................
Vysvetlivky:
MKCH 10  Medzinárodná klasifikácia chorôb è. 10,
NN  nozokomiálna nákaza,
RÚVZ  regionálny úrad verejného zdravotníctva.
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554
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia starostlivosti o ¾udské telo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 62 písm. h) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Touto vyhlákou sa ustanovujú
a) podrobnosti o poiadavkách na stavebno-technické
rieenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné èlenenie zariadení starostlivosti o ¾udské telo1)
(ïalej len zariadenie),
b) podrobnosti o poiadavkách na pracovné postupy,
prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky
pouívané v zariadeniach,
c) podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zariadenia,
d) náleitosti prevádzkového poriadku zariadenia.
§2
Stavebno-technické rieenie, priestorové
usporiadanie, vybavenie a vnútorné
èlenenie zariadenia
(1) Zariadenie sa musí riei tak, aby tvorilo uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných
priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia.
(2) Zariadenie musí ma zabezpeèené denné osvetlenie, umelé osvetlenie, vykurovanie a vetranie. Priestory
zariadenia, v ktorých sa manipuluje s látkami s intenzívnym zápachom alebo s látkami so kodlivým úèinkom, sa musia riei tak, aby sa zabezpeèilo aj úèinné
nútené vetranie.
(3) Zariadenie musí ma prívod pitnej vody a teplej
vody.
(4) V zariadení sa musia vytvára podmienky na
a) oddelené skladovanie èistej bielizne a pouitej bielizne,
b) oddelené uloenie pomôcok na upratovanie,
c) oddelené uloenie civilného odevu a pracovného odevu zamestnancov,
d) odloenie odevov zákazníkov,
e) èakanie na obsluhu.
(5) V kadej prevádzkovej miestnosti musí by k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody,
v masánych salónoch aj sprchy.
1

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzahuje na kadú
prevádzkovú miestnos solárií a sáun.
(7) V zariadení musí by záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, prístupný z predsienky
alebo chodby.
(8) Podlahy musia by ¾ahko umývate¾né, hladké, nemyk¾avé a bez kár. V prevádzkových miestnostiach
nesmú by koberce. Steny v miestach, v ktorých môe
dôjs k ich zneèisteniu, musia ma ¾ahko umývate¾ný
a dezinfikovate¾ný povrch.
(9) Jednotlivé predmety zariadenia musia by ¾ahko
èistite¾né a dezinfikovate¾né.
(10) Zariadenie musí zodpoveda svojou ve¾kosou
vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí
pripadnú najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno
leadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vanièku na nohy
4 m2 podlahovej plochy. Vzdialenos pracovného miesta od miesta na èakanie na obsluhu musí by najmenej
2 m.
§3
(1) Deliace kontrukcie solária, ktoré odde¾ujú priestory s opa¾ovacím zariadením od ostatných priestorov,
sa musia riei tak, aby zamedzili neiaducemu oslòovaniu svetlom zo zdrojov ultrafialového iarenia v opa¾ovacom zariadení.
(2) Povrch stropu, stien a podlahy solária musí by
matný.
(3) Opa¾ovacie zariadenie musí by umiestnené v prevádzkovej miestnosti, ktorá umoní dostatoènú vo¾nos pohybu pri prevádzke a údrbe.
(4) Kadá prevádzková miestnos so solárnym prístrojom musí ma zabezpeèené úèinné vetranie.
§4
(1) Sauna urèená pre verejnos sa musí èleni na
samostatnú èakáreò, atòu, umyváreò, potiareò, ochladzovòu, odpoèiváreò, záchody a pomocné priestory.
(2) Sauna urèená pre urèenú skupinu osôb sa musí
èleni najmenej na potiareò, umyváreò, odpoèiváreò,
atòu a záchod. Ak sa umyváreò vyuíva aj ako ochla-

) § 23 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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dzovòa, musí by vybavená sprchou s prívodom teplej
vody a sprchou s prívodom studenej vody.

leadlami alebo kreslami v poète, ktorý zodpovedá poètu miest v potiarni.

(3) Potiareò musí ma prístroj2) na meranie teploty
a relatívnej vlhkosti vzduchu.

(16) V saune musia by najmenej dve záchodové kabíny, prièom jedna musí by prístupná vo vstupnej èasti sauny a jedna poèas saunovania. Pri záchodovej kabíne musí by umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej
vody.

(4) Saunová pec vykurovaná drevom, plynom alebo
olejom musí ma zabezpeèený odvod spalín mimo priestoru sauny a musí by chránená pred náhodným dotykom osôb.
(5) Priestor na obuv zákazníkov v atni musí by oddelený od ostatných priestorov s poètom miest v atni
najmenej dvojnásobne vyím ako poèet miest v potiarni.
(6) Sprchy sa musia umiestni medzi atòu a potiareò. Na tyri miesta v potiarni musí pripadnú najmenej jedna sprcha.
(7) Kadý zákazník musí ma k dispozícii najmenej
2 m3 priestoru potiarne. Potiareò sa musí vybavi najmenej dvoma stupòami potných ploín s výkou 0,4 m,
prièom najvyí stupeò musí by umiestnený najmenej
1,2 m od stropu. Výka potiarne musí by najmenej
2,1 m, vnútorné obloenie a vybavenie potiarne musí
by z neimpregnovaného dreva bez nekrytých kovových èastí.
(8) Podlaha potiarne musí by nemyk¾avá so spádom ku dverám.
(9) Dvere potiarne sa musia otvára smerom von
z potiarne a na dverách potiarne musí by okno.
(10) V potiarni sa musí umoni úèinná výmena
vzduchu, osvetlenie potiarne musí by tlmené, s núdzovým osvetlením.
(11) Ochladzovòa sauny sa musí riei ako vnútorná
ochladzovòa alebo vonkajia ochladzovòa, alebo obe
ochladzovne súèasne.
(12) Vnútorná ochladzovòa musí ma ochladzovací
bazén s plochou najmenej 4 m2, håbkou 1,3 m a teplotou vody najviac 15 oC. Poèas pouívania sauny voda
v ochladzovacom bazéne musí trvale priteka napúacími otvormi na dne a odteka prepadom na úrovni hladiny. Dno ochladzovacieho bazéna musí ma spád k výpustnému otvoru. Vstup do ochladzovacieho bazéna sa
musí zabezpeèi schodmi so zábradlím. Podlahy v okolí
ochladzovacieho bazéna musia ma spád smerom od
bazéna k podlahovej vpusti.
(13) Sprchy na ochladzovanie musia umoni postupné ochladzovanie tela od dolných konèatín a po
vrchnú èas tela.
(14) Vonkajia ochladzovòa sa musí riei ako èiastoène krytý priestor na ochladzovanie tela vodou, snehom alebo vzduchom.
(15) V odpoèivárni musí pripadnú najmenej 2 m2 na
jedno miesto v potiarni. Odpoèiváreò sa musí vybavi
2
3

§5
Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje,
pomôcky a prípravky pouívané v zariadeniach
(1) Pred výkonom, pri ktorom sa poruuje celistvos
pokoky, sa pokoka na mieste zákroku musí oèisti
a dezinfikova.
(2) Na dezinfekciu mono poui len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia
sa musia vykonáva pod¾a návodu výrobcu.
(3) Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo
pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnu vodou
a následne dezinfikova. V prípade zneèistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umy a dezinfikova prípravkom s bakteriocídnym a virucídnym úèinkom.
(4) V zariadení mono pouíva len pracovné nástroje
a pomôcky na jednorazové pouitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované pouitie, ktoré umonia ich ¾ahké èistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované pouitie sa
musia po kadom zákazníkovi dôkladne mechanicky
oèisti, umy horúcou vodou s prídavkom saponátu
a osui a pracovné nástroje, ktoré poruujú celistvos
pokoky alebo môu spôsobi poranenie, sa musia aj
dezinfikova a sterilizova. Pri zákazníkoch, ktorí trpia
konými ochoreniami, mono pouíva len vyhradené
pracovné nástroje a pomôcky, ktoré sa po ich pouití
musia dezinfikova prípravkom so irokým spektrom
úèinnosti.
(5) Plochy, pracovné nástroje a pomôcky, ktoré boli
zneèistené biologickým materiálom, sa pred èistením
musia dezinfikova prípravkom so irokým spektrom
mikrobicídneho úèinku.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na masáne salóny, sauny a soláriá.
(7) Kontrola úèinnosti sterilizátorov sa vykonáva
bioindikátormi3)
a) po intalácii prístroja,
b) po 200 sterilizaèných cykloch, najmenej vak raz
roène,
c) pri pochybnostiach o sterilizaènej úèinnosti,
d) po kadej oprave prístroja.

) § 8 ods. 2 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia.
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(8) Druh sterilizovaných nástrojov, parametre sterilizácie a dátum sterilizácie sa musia zaznamenáva do
sterilizaèného denníka.
(9) Ak sa v zariadení pouívajú peciálne prístroje
alebo metódy, zákazník musí by upozornený na moné
kontraindikácie a zdravotné riziká a oboznámený so
spôsobom ochrany zdravia a musia mu by poskytnuté
zodpovedajúce ochranné pomôcky.
(10) Zamestnancom musia by poskytnuté osobné
ochranné pracovné prostriedky pod¾a druhu vykonávaných èinností.4) Kadý zamestnanec musí ma k dispozícii aj uterák a mydlo.
(11) V zariadení musí by na vhodnom a dostupnom
mieste lekárnièka prvej pomoci. Vybavenie lekárnièky
prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ¾udské telo
je uvedené v prílohe è. 1.
§6
Prevádzka zariadenia
(1) Vlhká mechanická oèista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa
musia vykonáva denne pred zaèatím alebo po skonèení prevádzky a priebene poèas výkonu práce.
(2) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umýva a dezinfikova po kadom zákazníkovi.
(3) Vlhká mechanická oèista umývate¾ných povrchov
stien a nábytku sa musí vykonáva raz týdenne.
(4) Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa
musí odstraòova po kadom zákazníkovi a zhromaïova v uzatvárate¾ných nádobách; nádoby sa musia
denne vyprázdòova, èisti a dezinfikova.
(5) Nebezpeèný odpad sa musí uklada do oddelených, uzatvárate¾ných, nepriepustných a mechanicky
odolných, pod¾a monosti spálite¾ných nádob.
(6) Základná oprava vetkých náterov zariadenia
a ma¾ovanie sa musia vykonáva najmenej raz za dva
roky.
(7) V zariadení musí by dostatoèné mnostvo bielizne, primerané predpokladanému poètu zákazníkov.
Pre kadého zákazníka sa musí pouíva èistá bielizeò.
(8) S bielizòou sa musí manipulova tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene èistej bielizne a pouitej bielizne.
(9) Pouitú bielizeò mono skladova len v pracích
alebo umývate¾ných a dezinfikovate¾ných obaloch alebo v obaloch na jednorazové pouitie. Ak nie je pouitá
bielizeò odnáaná na pranie denne, po pouití sa musí
vysui na urèenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v suiacom zariadení.
4
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(10) Ak pranie pouitej bielizne vykonáva prevádzkovate¾ zariadenia, musí pouíva vyvárku a vypratá bielizeò sa musí vyehli. Vyvárku bielizne mono nahradi
praním pri niích teplotách s pouitím pracieho prostriedku s dezinfekèným úèinkom.
(11) Èistú bielizeò mono prepravova do zariadenia,
len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.
§7
(1) Po uplynutí poètu prevádzkových hodín stanoveného výrobcom sa v soláriu musí zabezpeèi výmena
ultrafialových iarièov opa¾ovacieho prístroja za nové
zdroje s rovnakým typom a výkonom.
(2) Limity ultrafialového iarenia sú uvedené v prílohe è. 2.
(3) Prevádzková dokumentácia solária musí obsahova
a) prevádzkový poriadok zariadenia (§ 9),
b) záznam o prevádzkových hodinách opa¾ovacieho
prístroja,
c) návod na pouitie opa¾ovacieho prístroja.
(4) Záznam o prevádzkových hodinách opa¾ovacieho
prístroja musí obsahova dátum a èas kadého pouitia
opa¾ovacieho prístroja a priebený súèet hodín èistého
èasu svietenia iarièov.
§8
Voda z ochladzovacieho bazéna sauny sa musí vypúa denne, steny a dno bazéna sa musia mechanicky vyèisti, vydezinfikova a opláchnu èistou vodou.
Ak sa na ochladenie tela pouíva bazén s recirkuláciou,
voda v bazéne sa musí vymieòa najmenej raz za mesiac. Kontrola kvality vody sa musí vykonáva raz za
es mesiacov v rozsahu ukazovate¾ov pre bazény s recirkuláciou vody. V bazénoch s recirkuláciou vody sa
musí denne sledova a evidova pH a koncentrácia vo¾ného chlóru.
§9
Prevádzkový poriadok zariadenia
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahova
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania sluieb, zdravotné kontraindikácie sluieb a zakázané úkony pri poskytovaní sluieb,
c) podmienky prevádzky a zásady bezpeènosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
d) návod na pouitie prístrojov,
e) zdravotné kontraindikácie pouitia prístrojov,
f) postup pri mechanickej oèiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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g) postup pri mechanickej oèiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizòou,
i) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraòovanie,
frekvenciu vyprázdòovania odpadových nádob, ich
èistenia a dezinfekcie.
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(2) Prevádzkový poriadok musí by umiestnený v zariadení na vhodnom a vidite¾nom mieste.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 554/2007 Z. z.

Vybavenie lekárnièky prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ¾udské telo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm  2 ks
obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m  1 ks
náplas s vankúikom 8 cm x 4 cm  4 ks
náplas hladká 1,25 cm x 2 m  1 ks
dezinfekèný roztok v originálnom balení  1 ks
oèné kvapky  1 ks
nonice nehrdzavejúce  1 ks
pinzeta nehrdzavejúca  1 ks
rukavice gumové jednorazové  1 pár
zatváracie pendlíky nehrdzavejúce (odporúèané)  4 ks
teplomer (odporúèaný)  1 ks
mas na popáleniny s pantenolom (pre zariadenia solárií)  1 ks
kuchynská so¾ (pre zariadenia solárií)
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 554/2007 Z. z.

LIMITY ULTRAFIALOVÉHO IARENIA
Limity ultrafialového iarenia sa ustanovujú ako limity erytemálne úèinnej intenzity oiarenia pod¾a typu opa¾ovacieho zariadenia (tabu¾ka è. 1), erytemálne úèinnej prahovej dávky oiarenia pod¾a miestne rozírených typov pokoky (tabu¾ka è. 2) a pomeru hodnôt intenzity oiarenia v oblastiach UVB a UVA.
Tabu¾ka è. 1
Erytemálne úèinná intenzita oiarenia pod¾a typu opa¾ovacieho zariadenia
Eer
[W.m-2]

Typ opa¾ovacieho zariadenia
280 nm < l £ 320 nm

320 nm < l £ 400 nm

< 0,0005

³ 0,15

1
2

0,0005 a 0,15

³ 0,15

3

< 0,15

< 0,15

4

³ 0,15

< 0,15

Podiel krátkovlnového UV iarenia (UVC, l < 280 nm) emitovaného iarièmi v opa¾ovacích zariadeniach musí by
nulový.
Tabu¾ka è. 2
Erytemálne úèinná prahová dávka oiarenia pod¾a miestne rozírených typov pokoky
Typ pokoky

Erytemálne úèinná prahová dávka iarenia Her
[J.m-2]

[MED]

II**

250

1,0

III***

350

1,4

IV****

450

1,8

Hodnoty Her nie sú uvedené pre typ pokoky I*, pre ¾udí tohto typu je opa¾ovanie v soláriu zo zdravotného h¾adiska nevhodné.
* Keltský typ  nápadne svetlá ple, pehy, hrdzavé vlasy, modré, zriedkavo hnedé oèi, svetlé prsné bradavky: aké
bolestivé spálenie, rýchlo sèervenie, zle sa opa¾uje, úpe sa, èas prvého opa¾ovania na slnku 5 min.  10 min.
** Európsky typ so svetlou pleou  trochu tmavia ple ako pri type I, blond a hnedé vlasy, modré, zelené, sivé oèi,
svetlé prsné bradavky: aké bolestivé spálenie, ple sa len málo opáli, úpe sa, èas prvého opa¾ovania na slnku
10 min.  20 min.
*** Európsky typ s tmavou pleou  svetlá a svetlohnedá ple, tmavoblond a hnedé vlasy, sivé, hnedé oèi, tmavie
prsné bradavky: k spáleniu dochádza zriedka, je mierne, opálenie je priemerné, èas prvého opa¾ovania na slnku
20 min.  30 min.
**** Stredomorský typ  svetlohnedá ple, tmavé pehy, tmavohnedé vlasy, tmavé oèi, tmavé prsné bradavky: k spáleniu nedochádza, opálenie je rýchle a hlboké, èas prvého opa¾ovania na slnku 40 min.
Pomer nameraných hodnôt intenzity oiarenia v oblastiach UVB a UVA nesmie poèas celej doby pouívania UV iarièa presiahnu hodnotu 2,2:
Eer,B/Eer,A £ 2,2

UV iarièe nesmú vysiela iarenie v nebezpeènej miere. Miera zdravotného rizika sa objektivizuje meraniami pomocou spektrorádiometra alebo vhodného irokospektrálneho rádiometra s krivkou citlivosti snímaèa èo najtesnejie
prispôsobenou krivke spektrálnej erytemálnej úèinnosti pod¾a CIE.
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Spôsob merania erytemálne úèinnej intenzity oiarenia (Eer) UV iarièom v spektrálnej oblasti UVB (280 nm  320 nm)
a v oblasti UVA (320 nm  400 nm) urèuje slovenská technická norma.1)
Najvyí prípustný èas jedného opa¾ovania nesmie vies k prekroèeniu limitov minimálnej erytemálnej dávky (Her)
uvedených v tabu¾ke è. 2 v závislosti od typu pokoky.
Krivka spektrálnej erytemálnej úèinnosti (akèná krivka CIE)

Opa¾ovacie zariadenie  elektrický spotrebiè vybavený UV iarièmi, pouívaný v soláriu na opa¾ovanie pokoky.
Pod¾a vlnovej dåky a intenzity oiarenia sa tieto spotrebièe delia na tyri typy:
1. typ s oblasou biologického úèinku UVA 320 nm  400 nm s relatívne vysokou intenzitou oiarenia, pouitie v soláriách je moné len pod doh¾adom zakolenej obsluhy,
2. typ s oblasou biologického úèinku UVA + UVB  400 nm s relatívne vysokou intenzitou oiarenia v rozsahu
320 nm  400 nm,
3. typ s oblasou biologického úèinku UVA + UVB 280 nm  400 nm s obmedzenou intenzitou oiarenia,
4. typ s oblasou biologického úèinku UVB 280 nm  320 nm, môe sa pouíva len na odporúèanie lekára.
Ultrafialový (UV) iariè  zdroj vyarujúci prevane v UV oblasti, prièom prípadné vidite¾né alebo infraèervené iarenie má len podruný význam.
Zdroj iarenia  umelým zdrojom UV iarenia v opa¾ovacích zariadeniach sú obyèajne iarivky so peciálnym luminifórom alebo ortuové výbojky s filtrami neiaducich zloiek iarenia.
Erytemálne úèinná intenzita oiarenia  intenzita elektromagnetického iarenia, ktoré sa dávkuje v súlade so stanovenou funkciou erytemálnej spektrálnej úèinnosti.
Fyzikálne velièiny  pouité fyzikálne velièiny sú uvedené v tabu¾ke è. 3.

1

) STN EN 60335-2-27 Bezpeènos elektrických spotrebièov pre domácnos a na podobné úèely. Èas 2: Osobitné poiadavky na elektrické
spotrebièe s ultrafialovým a infraèerveným iarením urèené na oetrovanie pokoky.
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Tabu¾ka è. 3
Fyzikálne velièiny
Velièina

Definícia

iarivý tok

výkon vysielaný, prenáaný alebo prijímaný iarením

Vlnová dåka

vzdialenos v smere írenia periodickej vlny medzi najbliími dvoma bodmi a rovnakou fázou vlny

Oiarenos;
intenzita
oiarenia;
hustota iarivého
toku

podiel iarivého toku dopadajúceho na ploný element
v danom bode a ve¾kosti tejto plochy

Dávka oiarenia

podiel iarivej energie, ktorá dopadá na ploný element
v danom bode a ve¾kosti tejto plochy

Pomerné
spektrálne
rozloenie
iarenia;
relatívna
spektrálna
úèinnos

Znaèka

Jednotka

F

W

l

nm

E

W.m-2

H

J.m-2

pomerná hodnota, podiel spektrálnej úèinnosti j-teho
pásma k maximálnej úèinnosti

Minimálna
najmenia dávka iarenia, ktorá spôsobí práve vidite¾né
erytemálna dávka sèervenanie (erytém) pokoky, ostro rozoznate¾né od neoiarenej pokoky; dávka 1 MED zodpovedá erytemálne
váenému oiareniu 250 J.m-2

Sl

1

MED

J.m-2
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