
Provozní řád 

Ambulantního zdravotnického zařízení 

 

I. Základní údaje 

1. Název pracoviště: AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE 

2. Jméno, příjmení logopeda: Mgr. Zuzana Lebedová 

3. Adresa zařízení: Kollárova 221, Český Brod 28201 

4. Telefonní číslo, email: 777970421, zuzana.lebedova@email.cz 

5. IČO: 02110377 

 

II. Obecné údaje  

1. Charakteristika a zaměření pracoviště: nestátní ambulantní zdravotnické 

pracoviště poskytující komplexní logopedickou péči v oblasti prevence, 

diagnostiky a terapie poruch komunikace a poruch polykání.  

2. Počet pracovníků: dva kliničtí logopedi 

3. Počet místností a jejich název: pět místností - vstupní chodba, úklidová 

komora, WC, čekárna, ambulance.   

4. Vybavení místností:  

Vstupní chodba: rohožka, věšáky, plastové přezůvky různých velikostí.  

Úklidová komora: umývadlo a sprška na napouštění úklidových kýblů, tekuté 

mýdlo v dávkovači, plynový kotel o výkonu o výkonu 12 kW zajišťující 

ústřední vytápění přilehlých prostor a ohřev vody, koš na špinavé prádlo, 

skříňka na úklidové a čistící prostředky, úklidové pomůcky. 

Čekárna: omyvatelné židle, okno, radiátor, odpadkový koš na směsný odpad, 

nástěnka, hrací koutek – omyvatelné hračky, koberec, zásuvková komoda.  

WC: umývadlo s tekutým mýdlem v dávkovači, okno, splachovací záchod, 

radiátor – žebříček, odpadkový koš, dětský nočník, papírové ručníky.  

Ambulance: okno a únikový východ z ambulance, dva radiátory, židle, skříňky 

pod nerezovým dřezem sloužícím jako umývadlo, tekuté mýdlo v dávkovači a 

desinfekční prostředek na ruce Balea desinfekční gel v dávkovači, papírové 

ručníky na ruce v krytém zásobníku, zásuvková komoda, zrcadlo, dvě poličky, 

knihovna, stolní lampa a stropní osvětlení, dva odpadkové koše – na směsný a 

infekční odpad, notebook, kopírka+tiskárna, magnetofon +CD přehrávač, 

diktafon, bzučák, rotavibrátor, dřevěné jednorázové ústní lopatky, jednorázové 

ústní roušky, jednorázové latexové rukavice, plastový obličejový štít pro dítě a 

logopeda, lékárnička. 

Veškerý nábytek v místnostech je omyvatelný, zdi jsou vymalovány 

omyvatelnou a otěruvzdornou akrylátovou barvou, na jedné zdi v ambulanci je 

omyvatelná vliesová tapeta, veškeré podlahy jsou pokryty omyvatelnou 

krytinou (marmoleum). V okolí všech umývadel a dřezu jsou omyvatelné 

keramické kachličky. 
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5. Používané ochranné oděvy a pomůcky: papírové ručníky v krytém zásobníku 

na jedno použití, čisté pracovní oděvy jsou uloženy mimo ambulanci 

(provozovatel bydlí v témže domě jako je ambulance a převléká se do 

pracovních oděvů doma). Z ochranných pracovních pomůcek jsou užívány 

jednorázové latexové rukavice.  

6. Stravování pracovníků: je řešeno doma, na pracovišti neprobíhá.  

7. Zásady osobní hygieny před a po styku zaměstnance s pacientem: ruce se myjí 

běžným tekutým mýdlem a následně desinfikují přípravkem Anti-COVID, po 

odeznění COVID pandemie se k desinfekci rukou užívá Balea desinfekční gel,  

jednorázové nesterilní latexové rukavice jsou používány při kontaktu 

zaměstnance s dutinou ústní pacienta a následně jsou vyhozeny do 

odpadkového koše s infekčním odpadem, stejně tak jednorázové dřevěné ústní 

lopatky a jednorázové ústní roušky.  

8. Způsob krytí vyšetřovacího lehátka: v ordinaci není lehátko, k práci klinického 

logopeda se nevyžaduje. 

9. Evidence úrazů, zásady při ošetření mikrotraumat personálu: ambulance 

klinické logopedie není pracoviště se zvýšeným rizikem poranění a úrazů, 

případný úraz bude ošetřen podle jeho závažnosti buď zajištěním odborné 

lékařské pomoci či ošetřením z lékárničky, která je umístěna v ambulanci.  

Očkování a přeočkování proti VHB: klinický logoped nepodléhá povinnosti 

očkování proti VHB.  

10. Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití: lopatky k rotavibrátoru se 

desinfikují odděleně mimo dosah pacienta na pracovní ploše vedle dřezu 

v ambulanci (povrchy a pomůcky, se kterými přichází pacient do kontaktu jsou 

v protější části ambulance). 

11. Zásady odběru biologického materiálu, manipulace s ním a způsob 

dekontaminace odběrového místa: v ambulanci klinické logopedie nedochází 

k odběru biologického materiálu. 

12. Používané kožní antiseptikum: používá se Anti-COVID, a to k desinfekci 

rukou logopeda po jejich umytí a také k desinfekci rukou pacienta a jeho 

doprovodu při vstupu do ambulance. Po odeznění mimořádných opatření 

vzhledem k COVID 19 pandemii je k desinfekci rukou logopeda, pacienta a 

doprovodu užíván desinfekční gel Balea. 

13. Desinfekční a úklidový režim: 

Podlahy se vytírají denně roztokem přípravků Desam OX, Desam GK nebo 

Desam EXTRA, ředění podle návodu. Jednotlivé prostředky se střídají po 

měsíci podle desinfekčního rozpisu, který je umístěn na viditelném místě 

v ambulanci. 

Povrchy, které jsou v bezprostředním kontaktu s pacientem (pracovní stůl 

v ambulanci, kliky, plastové přezůvky, obličejový štít), se po každém 

pacientovi otírají desinfekcí Anti-COVID. Ostatní povrchy v ambulanci a 

čekárně se jednou denně otírají v době COVID 19 pandemie přípravkem Anti-

COVID, po odeznění mimořádných opatření se užívá k otírání povrchů roztok 

přípravků Desam OX, Desam GK nebo Desam EXTRA, ředění dle návodu 

výrobce. Přípravky se střídají v měsíčním intervalu. 



Odpadkové koše, WC prkénko a dětský nočník se denně otírají roztokem 

přípravků Desam OX, Desam GK nebo Desam EXTRA, ředění dle návodu 

výrobce, přípravky se střídají v měsíčním intervalu. WC mísa se denně čistí 

běžně dostupným WC čističem.  

Pomůcky, které se pacientům v ambulanci vkládají do úst, jsou jednorázové 

(dřevěné špátle, gumové rukavice), nepodléhají tudíž následné dezinfekci. 

Pouze lopatky k rotavibrátoru se používají opakovaně, proto jsou po každém 

použití omyty vodou a následně vydesinfikovány desinfekčním sprejem 

Desident CaviCide. V době Covid 19 pandemie se lopatky k rotavibrátoru do 

úst pacientům nevkládají. Ostatní pomůcky, které přicházejí do kontaktu 

s dutinou ústní pacienta, si pacient nosí vlastní z domu.  

Ruce se myjí běžným tekutým mýdlem a následně desinfikují přípravkem 

Anti-COVID. 

14. Sterilizace: v ambulanci nejsou užívány žádné zdravotnické prostředky určené 

ke sterilizaci.  

Úklid: úklid se provádí vlastními silami, úklidové prostředky a pomůcky jsou 

uloženy v úklidové komoře. K vytírání podlah na WC je speciálně vyznačený 

kýbl a hadr, ty jsou určeny výlučně k tomuto účelu.  

Podrobněji viz bod 13. 

Umyvadla a dřez se denně otírají prostředkem Anti-COVID, jednou týdně se 

odstraní vodní kámen a vodou nerozpustné usazeniny běžným čistícím pískem 

na nádobí.  

15. Manipulace s prádlem: špinavé prádlo je odkládáno do vyhrazeného koše 

v úklidové komoře. Pracovní oděvy pere provozovatel v k tomuto účelu 

vyčleněné pračce.  

16. Způsob manipulace a likvidace pevného odpadu: 

Neinfekční odpad je jako směsný odpad odkládán v zavázaných igelitových 

pytlích do popelnice, která je umístěna u ambulance.    

Infekční odpad (použité dřevěné ústní lopatky, gumové rukavice a jednorázové 

ústní roušky) je v zavázaném igelitovém pytli po skončení ordinační doby 

denně odnášen na stomatologické pracoviště Zubní Štěpánovi s.r.o., Husovo 

náměstí 81, kde je odpad uskladněn v k tomuto účelu vyčleněné lednici a 

1xtýdně odvážen k odborné likvidaci firmou Wastech a.s., s níž má Zubní 

Štěpánovi s.r.o. uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadu. Smlouva o 

přechodném uložení infekčního odpadu z ambulance klinické logopedie Mgr. 

Lebedové na pracovišti Zubní Štěpánovi s.r.o. byla uzavřena 1.10.2013.     

Ostrý odpad, farmaceutický odpad a chemický odpad ambulance klinické 

logopedie neprodukuje.   

Tekuté odpady jsou odstraňovány městskou kanalizací. 

17. Zdroj pitné vody: městský vodovod 

 

Provozní řád zpracovala a za jeho kontrolu zodpovídá  
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