I. úplné znění opatření děkana č. 27/2007, ve znění opatření děkana č. 2/2020
opatření: platnost: 22.11.2007
I.ÚZ: platnost: 3.3.2020

účinnost: 22.11.2007
účinnost: 6.3.2020

UNIVERZITA KARLOVA,
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
KATEŘINSKÁ 32, PRAHA 2

Opatření děkana č. 27/2007,
kterým se vydává

Provozní řád
Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie
(dále v textu jen „laboratoř“)

Zpracoval: Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc., JUDr.Ivana Neužilová
Odpovídá: Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc.

I.
Úvodní ustanovení
1. Tento provozní řád se vydává na základě čl. VIII, bod 3. Smlouvy o vytvoření a činnosti
společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie, která byla uzavřena dne 18.9.2007
mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1.lékařskou fakultou a Nemocnicí Na Homolce.
2. Pro potřeby 1.lékařské fakulty odpovídá děkanovi fakulty za chod laboratoře, organizuje a
koordinuje činnosti laboratoře a metodicky jí vede Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc., přednosta
Fyziologického ústavu 1.LF, který však ve vztahu k laboratoři nemá povahu vedoucího ve
smyslu čl. 24, odst. 3 a čl. 27 Statutu 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a § 11, odst.
4 zákoníku práce (dále v textu jen „přednosta“).
3. Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance fakulty a třetí osoby, které se jakýmkoliv
způsobem a v jakémkoliv rozsahu podílejí na práci laboratoře, vstupují do prostor laboratoře
dále vymezených či vyvíjejí činnost, která s prací v laboratoři souvisí. O povinnosti třetích
osob dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu informuje tyto osoby před jejich vstupem do
prostor laboratoře přednosta nebo jím pověřený zaměstnanec.
II.
zrušen
III.
Podmínky provozu zdroje ionizujícího záření - RTG
1. Nakládat se zdrojem ionizujícího záření budou pouze zaměstnanci NNH.
2. Zaměstnanci 1.LF, kteří se budou podílet na práci laboratoře (radiační pracovníci), budou
zařazeni do kategorie B. Tito zaměstnanci musí být prokazatelně proškoleni o riziku práce,
musí být seznámeni s rizikem a s požadavky radiační ochrany (protokol o proměření
neužitečného záření, provozní pokyny). Proškolení provede Nemocnice Na Homolce
prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance.
1

I. úplné znění opatření děkana č. 27/2007, ve znění opatření děkana č. 2/2020
opatření: platnost: 22.11.2007
I.ÚZ: platnost: 3.3.2020

účinnost: 22.11.2007
účinnost: 6.3.2020

3. Zaměstnanci se budou pohybovat cca 2,5 m od osy svazku (od stolu) a jsou povinni nosit při
výkonu ochranné zástěry.
4. Každý výkon na zařízení je nutné evidovat a použití zdroje zaznamenávat za účelem
hodnocení zátěže zaměstnanců. Jedná se o záznam celkového skiaskopického času a hodnoty
DAP.
5. Dokumentaci o zdrojích ionizujícího záření a vztah s orgánem státní správy (SÚJB) zajišťuje
Nemocnice Na Homolce.
IV.
zrušen

V.
zrušen

VI.
zrušen

VII.
zrušen

VIII.
Povinnosti zaměstnanců a třetích osob
Zaměstnanci a třetí osoby, zejména zaměstnanci Nemocnice Na Homolce, uvedení v čl. IV tohoto
řádu, jsou zejména povinni:
• provádět v laboratoři jen přikázané práce, s nimiž jsou obeznámeni
• důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy
• neprodleně oznámit přednostovi jakoukoliv závadu, která by se mohla stát příčinou vzniku
požáru nebo úrazu či jiné škody
• dbát náležité opatrnosti a předcházet úrazům či vzniku jiné škody
• před nástupem do práce a během výkonu práce nepožívat alkoholické nápoje anebo omamné
látky či látky snižující pozornost (toto platí i pro veškeré návštěvníky laboratoře)
• v případě, že opouští laboratoř jako poslední – přesvědčit se, zda jsou uzavřeny všechny
přívody energie a vody (pokud se nejedná o zařízení s trvalým průtokem vody) a zda je
pracoviště v požárně nezávadném a bezpečném stavu, zkontrolovat uzavření/uzamčení oken a
dveří.

IX.
Závěrečná ustanovení
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1. Přednosta Fyziologického ústavu a přednosta II. interní kliniky-kliniky kardiologie a
angiologie jsou povinni neprodleně a prokazatelně seznámit s tímto opatřením dotčené
zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jimi řízené pracoviště a kteří tímto
opatřením mohou být dotčeni.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 22.11.2007

Prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA
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