KVALIFIKÁCIA ZDRAVOTNÍKA NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ
Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z. ustanovuje podľa § 5
Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá
osoba (ďalej len zdravotník), ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných
pracovných činnosti:
- lekára,
- sestry,
- pôrodnej asistentky
- alebo zdravotníckeho záchranára.

POVINNOSTI ZDRAVOTNÍKA NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ
Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 6:
1. Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie
a. prevezme od organizátora lekárničku prvej pomoci pre zotavovacie podujatie
podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona; vybavenie lekárničky pre zotavovacie
podujatie je uvedené v prílohe č. 2,
b. zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie
podujatie, prevezme prihlášku dieťaťa na zotavovacie podujatie a vyhlásenie
zákonného zástupcu dieťaťa a doklad o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa podľa
§ 4 ods. 2,
c. preverí, či deti majú preukaz poistenca,
d. prevezme od dieťaťa lieky a zabezpečí ich užívanie dieťaťom na základe
vyjadrenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast podľa
§ 4 ods. 2,
e. oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so zdravotným stavom detí,
f. preverí na mieste konania zotavovacieho podujatia zabezpečenie podmienok
na prevádzku zotavovacieho podujatia.
2. Zdravotník počas zotavovacieho podujatia
a. priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom
podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási ochorenia detí a osôb pracujúcich na
zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona
poskytuje zdravotnú starostlivosť v mieste konania zotavovacieho podujatia, a
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa § 6 zákona,
b. ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z izolačných
priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov lekára alebo
regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
c. vedie zdravotnícky denník,
d. kontroluje hygienu prevádzky, a to
 ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením; ak vznikne nedostatok
pitnej vody alebo ak sa zmení jej kvalita, upovedomí regionálny úrad
verejného zdravotníctva,
 spôsob nakladania s odpadmi,2)
 spôsob zabezpečenia hygieny na ošetrovni a v izolačných priestoroch,
 spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priestorov zotavovacieho
podujatia,

e. kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otužovanie a zabezpečuje
zdravotný dozor pri rekreačnom kúpaní a výletoch,
f. podieľa sa na zostavovaní denného režimu detí a jedálneho lístka pre deti,
g. zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia nemali
prístup deti a nepovolané osoby,
h. informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všetkých závažných
skutočnostiach zistených pri svojej činnosti a o vykonaných opatreniach.
3. Pri hromadnom odchode na zotavovacie podujatie zdravotník zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť pre všetky osoby počas cesty na zotavovacie podujatie a späť.

