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Zajištění záv odní preventivní péče

Zastupitelstvo obce Záměl \Tdává dne 20. 6. 2011 ě.9 Podle ustanovení Š40 zík. č' 2011966 sb', o
péči o zdravi lidu' ve znění pozdějších předpisůje zaměstnavatel povineí zajistit pro své zaměstnance
ávodní pleventivní péči' Na základě uzavřené smlouvy bude zajišťovat tuto péěi zaměstnancům obce
Zámél. Zámél 158. 5]7 4] PotŠtejn'' praktický lékď MtDI' Iva Moravcová v ordinaci
Ces]'fch brarří ] L6. 5l7 4] PotŠtein.

čLl
Úyodní ustanovení

Účelem závodní preventivní péče je zabezpečit ávodní prevenci včetně ochrany zalravi
zaměstnanců před nemocemi z poYolání ajinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů.

čt.z

Ro7sah x.dvodní ptevehtiýrrí péče
Rozsah a obsah poskytováni závodni preventicní péčeje \rymezen v ustanovení $]5 zíkona č.

48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve mění pozdějších změn a doplnění.
Lékď v5 konár ajicr zar odniprevenI i\ nl peci:

a) je odbomým poradcem zaměstnavatele, zanrěsfuanců ajejich zástupců v otázkách:
- fyziologie práce, psychologie práce ergonomie' režimu práce a odpočinku, stanoveni

výkonoých rrorem a v otázkách psychosociálních
- ocl]rany zdravi při pláci, při projektování' výstabě a rekonstrukci přacovišť, při zavádění

no\"ých technologií, látek a postupů Z hlediska jejich vlivů na pmcovní podmínky a při
vykonávári prací a prcvozu pracovišť

- při výběru techníckých pracovních prcstředků a osobnich ochřanných pracovních pomůcek
b) Vyjadiujese k pŤacovnímu zařazeni píed nástupem zaměstnance, při změně jeho Facovního

zaÍazení a př| opětném začleněni zaměstnance do pracovního procesu po návrafu
Z dlouhodobé práco\ ni neschopnoqti

c) Vykonává předepsané preventivni lékařské prohlídlf' u všech zaměstnanců, dáIe převentivní
lékařské prohlidky stanov€né zvláštními předpisy

d) lnformuje zaměstnance o výsledcích ryšeťení uvedených v předchozích odstavcich a
doporučuje j im opatření k ochraně zdraví

e) Učastní se řozboru praco'i'ní neschopnosti a úrazovosti a \yhodnocuje rczbory prcVentivnich
prohlidek, podle ýsledků navrhuje zaměstnavateli preventivní opaťení

f) olganizuje, připadně zajišťuje prvni pomoc zaměstaIaců při akutnich úrazech a
onemocněních

g) Spolupracuje se státním odbomým dozorem v hygieně a bezpečnosti práce
h) spo]upracuje při kategorizaci praci a lahlašování rizikových praci
v případě dlouhodobější nepřitomnosti lékďe závodní preventir'ní péče bude zajišťována závodní

péče a první pomoc určeným zastupujícím lékďem.
Závodni lékař je oprávněn q/konávat léčebnou činnost pro o zaměstnance' kteří si ho zvolí

v rámci svobodné volby lékaře.
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Postup při pfuýeďehí preventivních prohlídek
Lékařské preventivní prchlídce (dále LPP') je povinen po&obit se každý zaměstnanec lx
za 3 roky, zaměstnanec starší 50 let lX za 2 Ťoky. výsledky LPP se zaznamenávají do
Záznamového listu lékďských preventivnich prohlidek (viz příloha č. 1)
ZáZramové listy LPPjsou uloženy v osobnich spisech zaměstnal]ců ňa obci v Zámě]i.
Mzdová účetníje povinna infomovat zaměstnance v daném roce, o povinnosti podrobit se
LPP.
Mzclová účetní zaměstnanci předá Záznamový list LPP a sděli mu t€rmín' dokdy se této
proh]ídce musí podrobit' Na plovedení LPP musí mít zaněstnanec k dispozici minimálne
30 ka]endářnich dnů.
Zaměstnance, kteď nemá závodního lékďe zvolenéhojako svého ošetřujíciho Jékaře,je
poviňen na své náklady zajistit od svého ošetřujíciho lékaře lyzvednutí lékařské
dokumentace' popřípadě pořizení výpisu ze zdravotní dokumer]tace'
Doba nezbýně n!Ítný k provedení LPPje zaměstnanci zapoěitána do pracovní doby'
Náklady na provedení vyšetření u závodního lékďejsou hrazeny ze zd.avotnílro pojištěnl,
popř' jsou hŤazeny zaměstnavatelem.
Výsledek LPPje zaměst[anec povine nechat zapsat do Záznamového listu LPP, svým
podpisem potvrdí, že bere ten1o výs]edek na vědomí a záznamoÚ list LPP neprodleně
předá mzdové účetní.
Mzdová úěetni předá rryplněné záznamové listy LPP starostovi obce Záměl k nahlédnutl a
zařadíje do osobního spisu zaměstnance.

čt.l
Závěrečnó aslanovení

směmice o zajištění závodní preventivní péče nab]fuá ťlčinnosti dnem 1' 6. 201 l
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Pracovní místo:

organizačni útvar:

Pracovní reŽim:
Denní

Kategorie pÍací dle vyhlášky 43212003 sb':
r

Cyklus LPP
lx za 3 řoky

Zkmcený cyklus dle věku
NE

Jméno zaměstrrance: osobnÍ čislo Datum narozenl

Datum násíupu Vstupní prohlídka 1 Výs]edek1 PopdisL

Záznamoý list lékařských preventivních proh|ídek

Změf'a Podpis vedoucího

] V}plní stamsta při nástupu zaměstnance na Zák]adě opisu zpřávy lékďe
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Drú
prohlÍclkv'?

Datum
DIoblídkv výsledek prohlídky' razírko a podpis lékď€

P_odpis 
,

2 Dťui Foh]ídky: LPP periodickápreventivní Z - změna pÍacovního zďazenÍ
V výstupní

3 zaměstnance stvrzuje sYým podpisem, že ber€ výsled€k lékařské prohlídky na vědomí
Poučení| P.oti \"ýsledku lékďské prohlidky je moho podat návrh najeho p}ezkoumáni, a to do 15 dnů od€ dne,
kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu' Návrh s€ podává plsemně vedoucímu zdravotnického zařízení
prostřednictvím lékaře, který tento posudek \rydal'


