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Obec Orovnica zastúpená starostkou obce v súlade s platným zákonom . 369/1990 Zb. vydáva
túto internú smernicu

Pravidlá pre vybavenie lekárni iek prvej pomoci a ich dop anie

1. ZÁKLADNÉ POJMY

1) Lekárni ka prvej pomoci je súbor lie iv a zdravotníckych potrieb pre poskytovanie prvej pomoci
zraneným alebo náhle ochoreným osobám, ktorý je uložený vo vhodne uspôsobenom obale.
2) Pod názvom lekárni ka prvej pomoci ( alej len „lekárni ka“) sa rozumie lekárni ka nástenná
a autolekárni ka.

2. VŠEOBECNÉ POKYNY

1) Starostka obce je povinná zabezpe  vybavenie pracovísk lekárni kami, zabezpe  ich vhodné
umiestnenie, udržovanie a dop anie. Základný obsah nástennej lekárni ky je uvedený v prílohe . 1. Obsah
autolekárni iek je odsúhlasený pred ich uvedením na trh.
2) Rozsah vybavenia pracovísk lekárni kami je nasledovný:
- do 50 osôb najmenej 1 ks
- nad 50 osôb najmenej 2 ks + násobok po tu osôb.

3) Jednotlivé typy lekárni iek a ich základné vybavenie pred ich uvedením na trh schva uje
ministerstvo zdravotníctva SR.
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3. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1) Lekárni ky, ich náplne a priebežné dop anie zabezpe uje zamestnávate  na vlastné náklady.
2) O lekárni ku, jej nápl , ako aj o poskytovanie prvej pomoci, sa stará osoba, ktorá je odborne
spôsobilá poskytnú  prvú predlekársku pomoc (absolvovala kurz poskytovania prvej pomoci).
3) Lekárni ka a jej nápl  slúži na nevyhnutné ošetrenie prípravného úrazu. Musí by  udržiavaná
v istote a pohotovostnom stave. Každý výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu z lekárni ky sa zapisuje do
priloženého zošita, ktorý plní funkciu aj knihy drobných úrazov.
4) Hromadne vyrábané lie ivá majú stanovenú dobu použite nosti, v priebehu ktorej má by  prípravok
spotrebovaný, resp. po tejto dobe musí by  vyradený. Použite nos  prípravku kon í posledným d om
v mesiaci uvedeného vo výrobnej šarži, resp. v de , ktorý je vyzna ený na obale. Tieto termíny na
prípravkoch musia by  kontrolované a pod a nich vyra ované a nahradené novými.
5) Ke  došlo akýmko vek spôsobom k porušeniu lie iva, alebo k jeho znehodnoteniu (napr. zvlhnutím,
rozpadom, zne istením a pod.), je potrebné ho vyradi  a nahradi  novým.
6) Nástroje a pomôcky, ktoré sa môžu opakovane používa , sa po upotrebení pred uložením
dezinfikujú, príp. sterilizujú.
7) Obaly lekárni iek môžu by  vyrobené z rôznych materiálov (drevo, plastické hmoty, koženka, textil
a pod.), prípadne ich vhodnou kombináciou, avšak musia zaru ova  bezpe né uloženie a spôsob
skladovania predpísanej náplne.
8) Obaly z tuhých materiálov musia by  riadne opracované, ostré hrany, rohy príp. zvary zabrúsené,
nerovnosti povrchu musia by  pred povrchovou úpravou zahladené. Povrch musí by  celistvý a nesmie sa
olupova .
9) Lekárni ky musia by  na elnej strane ozna ené rovnoramenným erveným krížom v bielom poli
v rozmeroch zodpovedajúcim rozmerom lekárni ky. Lekárni ky musia by  vybavené zoznamom obsahu
a stru ným návodom na použitie.
10) Nástenné lekárni ky musia by  uzamykate né, aby bol zamedzený prístup k ich obsahu de om.

4. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

1) Interná smernica zverejnená na internete od 03.12.2011.
2) Interná smernica schválená starostkou obce 02.12.2011.
3) Interná smernica nadobúda ú innos  d a 03.12.2011.

V Orovnici,  03.12.2011

             Katarína     F o r g á  o v á
                         starostka obce
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5.  PRÍLOHY

Príloha . 1 k Internej smernici . 1 /2011: Pravidlá pre vybavenie lekárni iek prvej pomoci a ich
dop anie

NÁSTENNÁ LEKÁRNI KA (OBSAH)

NÁZOV Po et
Lie ivá
Acylpyrin tabl. 10 2
Carbosorb tabl. nápl 1
Gastrogel tabl. nápl  alebo iné vo ne dostupné antacidum 1
OPHTAL 1
Ataralgin tabl. 10 alebo iné vo ne dostupné analgetikum 1
Septonex alebo iný vhodný dezinfek ný prípravok 1
Traumacel zásyp 1
Obväzový materiál
Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks 2
Spofaplast 2,5 cm x 2 cm 1
Spofaplst 5 cm x 5 m    -
Spofaplast rýchloobväz 6 cm x 1m 1
Obvinadlo pružné 6 cm x 5m    -
Obvinadlo hydrofilné sterilné 6 cm x 5 m 2
Obvinadlo hydrofilné sterilné 8 cm x 5 m    -
Obvinadlo hydrofilné sterilné 10 cm x 5 m 10
Obvinadlo škrtiace pryžové d žka 70 cm 1
Obväz NERIT 4
Vankúšik PORIN 10
Šatka trojcípa 1
Vata obväzová lisovaná sterilná 25 g    -
Vata obväzová skladaná 50 g 2
Zdravotnícke pomôcky
Lopatky na jazyk drevené   -
Pinzeta anatomická 1
Príru ka "Prvá pomoc" 1
Rúško resuscita né 2
Špendlíky zatváracie 6
Teplomer lekársky v puzdre 1


