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preventivní péče
preventivní péčí se rozumí zdravotní péče, jejímž účelem je
včasné vyhledávání nemocí, odstraňování jejich možných
příčin a předcházení jejich vzniku

preventivní péče zahrnuje zejména




lékařské preventivní prohlídky a další odborná vyšetření
očkování prováděná v rámci opatření proti infekčním nemocem
odborná vyšetření v rámci prevence dědičných nemocí

preventivní prohlídka





minimální zátěž pacienta
minimální cena
maximální výtěžnost vyšetření
maximální výpovědní hodnota

lékařské preventivní prohlídky
preventivní prohlídky
„posudkové“

preventivní prohlídky
„nárokové“
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povinnost podrobit
se stanovená obecně

závazným předpisem

dispenzární péče

kudy kudy cestička ??????

na lékařskou preventivní prohlídku
ALE
jakou a proč
a musím a co si musím nechat líbit !?!?!?!?

96/2001 Sb.m.s. ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH
PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V
SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY:
ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ
Čl.26
Omezení výkonu práv







1. Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných
ustanovení obsažených v této Úmluvě kromě těch, která stanoví zákon
a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti
veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo
ochrany práv a svobod jiných.

obsah preventivní prohlídky nárokové


obsah - taxativní stanoven v maximálním rozsahu obecně
závazným předpisem




vyhl. č.56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

cíl



sledování vývoje kvality zdraví
vyhledávání zejména „civilizačních nemocí“
 rozdílnost obsahu



závěr = edukace pacienta



administrativa – řádné vedení zdravotnické dokumentace



využitelnost výsledků vyšetření
není obligatorní povinnost lékařské zprávy

obsah preventivní prohlídky posudkové


obsah – taxativní stanovení v minimálním rozsahu a sleduje
zdravotní a bezpečnostní riziko
 druh prohlídky
 kvalitu zdraví pacienta
taxativní stanovení
 minimální - obecně závazný předpis + rozhodnutí orgánu ochrany veřejného
zdraví
 maximální - posuzující lékař + standardy – lege artis




vyšetření specifická XXX screening + BET
cíl - ochrana a bezpečnost zdraví pacienta i veřejného zdraví
závěr = posouzení zdravotní způsobilosti - edukace pacienta
administrativa – lékařský posudek










řádné vedení zdravotnické dokumentace
využitelnost výsledků vyšetření
je obligatorní povinnost lékařské zprávy pro PL

rozsah vyšetření







vždy vlastní lékařské vyšetření posuzujícím lékařem, důraz na sběr
anamnézy
odborná vyšetření vyžadovaná na základě předpisu
další odborná vyšetření vyžadovaná z důvodu zdravotního stavu
nebo pracovních podmínek
 určuje posuzující lékař
informace ze zdravotnické dokumentace registrujícího PL








nezbytný podklad pro posudkovou činnost vykonávanou jiným než registrujícím lékařem
obsah musí vyjádřit dosavadní vývoj zdravotního stavu – příloha vyhl. č. 385/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
forma předání informací není stanovena - kopie zdravotnické dokumentace // výpis
informaci NENAHRADÍ čestné prohlášení
úhrada souvisejících nákladů - hradí osoba, která prohlídku žádá, zaměstnavatel = náklady
(výdaje)
pokud pacient není registrován


důraz na cílenou anamnézu + rozšíření požadavku odborných vyšetření s důrazem na cílové
orgány//systémy

lépe nevidět, neslyšet, raději nebýt

preventivní prohlídky posudkové - 1
vstupní


cíl - zajistit, aby k výkonu práce v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyl

zařazen zaměstnanec, u kterého výkon této práce povede ke zhoršení zdravotního stavu
nebo v souvislosti s jeho zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob
u osoby, která se uchází o zaměstnání, před uzavřením pracovního vztahu,
 před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud se nejedná o práci s nižší zdravotní
náročností, než kterou zaměstnanec dosud vykonával
základní kámen prevence a efektivity






podnět - předpis

periodické –


cíl - včasné zjištění takové změny zdravotního stavu v době kdy lze předpokládat změnu
kvality zdraví a tím změnu zdravotní způsobilosti v souvislosti
 se zdravotní náročností práce, kdy další výkon práce předpokládá poškození zdraví
posuzovaného zaměstnance,
 se stárnutím organismu , kdy další výkon práce předpokládá ohrožení nebo poškození
zdraví fyzických osob




platnost prohlídky, resp. posudku - omezena dnem periody
podnět - předpis

preventivní prohlídky posudkové - 2
mimořádná


cíl - zjištění zdravotního stavu při vyslovení důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo
změně zdravotní způsobilosti k práci



podnět


předpis






orgán ochrany veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle zvláštních
právních předpisů,
lékař pokud






byl výkon práce přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 4 týdny nebo těžkého úrazu nebo
onemocnění spojeného s bezvědomím
z podnětu zaměstnavatele, pokud posuzovaný zaměstnanec vykonávající práci v pracovním
poměru nebo obdobném pracovním vztahu vykazuje při výkonu práce nebo svým chováním takové
nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci,
ALE..!!!!! pozor §§§§

po zhodnocení zdravotního stavu vysloví důvodné přesvědčení, že do termínu následující periodické prohlídky
by mohlo dojít k takovým změnám zdravotního stavu, které změní zdravotní způsobilost k výkonu práce nebo
povedou k její ztrátě
zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance, která odůvodňuje změnu
zdravotní způsobilosti

zaměstnanec, pokud vysloví důvodné podezření ze ztráty zdravotní způsobilosti nebo důvodnou
domněnku, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují v souvislosti se zdravotní náročností práce

preventivní prohlídky posudkové - 3


řadová,





výstupní – zjištění zdravotního stavu






cíl - dtto periodická
podnět - předpis
cíl - zjištění zdravotního stavu v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění

takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost s výkonem práce
 před ukončením pracovně právního poměru nebo obdobného pracovního vztahu
 před převedením na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než
práce dosud vykonávaná
podnět - zaměstnavatel

následná (= dispenzární péče)



cíl – včasné zjištění negativního vývoje zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce v
minulosti
podnět - předpis

lhůty lékařských preventivních prohlídek
stanoví předpis


preventivní prohlídka nároková – taxativně stanovena zákonem



preventivní prohlídka posudková
 taxativně stanovena obecně předpisem maximální lhůta
 kratší lhůtu stanoví





orgán
vnitropodniková směrnice
zaměstnavatel
lékař

zvláštnost lékařské preventivní prohlídky posudkové
práce jako soubor několika činností
prohlídka vždy musí obsáhnout všechny činnosti – hodnotí se vliv práce


lhůta - pravidelná dle nejkratší periody



obsah – souhrn požadavků na činnosti, které jsou důvodem prohlídky
 při zpochybnění zdravotní způsobilosti rozšířen na všechny činnosti



závěr – platí vždy k práci, tedy všem činnostem
 pokud není zdravotní způsobilost zpochybněna, není důvod zpochybnit
trvání zdravotní způsobilosti u všech činností s platným posouzením =
obdoba ukončení PN

„….lásko, mě ubývá sil....“

lékařský posudek
obligatorní formální náležitosti posudku – vyhl. č.385/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 identifikace
zaměstnance, identifikace lékaře a zdravotnického zařízení,
zaměstnavatele
 účel


údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních
a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a míře těchto rizik

posudkový závěr
 je zdravotně způsobilý
 je zdravotně způsobilý s podmínkou
 je zdravotně nezpůsobilý
 pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost
 datum vystavení posudku
 poučení
________________________________ ___________


procesní základy




návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 15 dnů ode dne jeho
prokazatelného obdržení
pokud nebyl podán návrh na přezkoumání, je lékařský posudek platný ode dne jeho
prokazatelného předání pacientovi

Žádost o provedení lékařské preventivní prohlídky
Jméno, popř. jména a příjmení titul posuzované osoby
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………………………….
Datum narození

……………..………..

Adresa místa pobytu ………………………………………………………..…….………………………………………………………………
Adresa zaměstnavatele ………………………………………………………………………………………………………………………..….
Místo výkonu práce ………………………………….………………………………….…………………………………………………………
Pracovní zařazení, druh práce, ke které je posudek požadován, režim práce, včetně v noci, zdravotní rizika , včetně uvedení jejich míry (podle
jednotlivých faktorů pracovních podmínek), bezpečnostní rizika event. další rizika (např. výšky, sváření, referentské oprávnění)
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
1
Druh lékařské preventivní prohlídky: – vstupní – periodická – mimořádná – řadová - výstupní

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

......................................................……….

datum vydání žádosti

jméno, popř. jména, příjmení a podpis pověřeného zástupce zaměstnavatele
razítko zaměstnavatele

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
Posuzovaná osoba k výkonu výše uvedené práce za uvedených podmínek
je zdravotně způsobilá - je zdravotně způsobilá s podmínkou - je zdravotně nezpůsobilá - pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Lékařský posudek je platný do2 ........................................

............................................
datum vydání lékařského posudku

........................................................
jméno, popř. jména, příjmení a podpis lékaře
zdravotnického zařízení závodní preventivní péče
razítko zdrav. zařízení

Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím lékaře, který posudek vydal, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení.

předpisy k provádění preventivních prohlídek
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění

pozdějších předpisů
§ 82 a 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
§ 32, 94, 247 zákona č. 266/2006 Sb., zákoníku práce
§ 87a zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon., ve znění zákona č. 411/2006 Sb.
• vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění
vyhlášky č. 253/2007 Sb. – účinnost 1.12.2007
vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek
hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo
podniků,
vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
§ 18 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění
pozdějších předpisů - vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších úprav,
• vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění
vyhlášky č. 254/2007 Sb. – účinnost 1.12.2007

přežijí pouze silní jedinci
a
ti slabší ???? …….. mají klid:

Děkuji za pozornost

