Vážení kolegovia!

Ďakujem Vám za doterajšiu korektnú spoluprácu a starostlivosť o našich spoločných pacientov.
Rada by som Vás oboznámila s legislatívnymi zmenami, ktoré boli schválené v nedávnej minulosti
a len ťažko sa dostávajú do praxe.
20.januára 2014 začala platiť nová legislatíva – Odborné usmernenie MZ SR ,čiastka 1-10 Vestník
MZSR 2014,strana 5, ktoré sa týka lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Jeho
cieľom je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri ich vykonávaní. V prílohe Vám prikladám zoznam
chemických a fyzikálnych faktorov a vyšetrení, ktoré majú byť pri nich vykonávané. Okrem faktorov,
ktoré boli uvedené už aj v starej verzii Odborného usmernenia pribudli aj práce, pri ktorých
zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy a pri ktorých sa medzi základné vyšetrenia pri
preventívnych prehliadkach dostali otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického
vyšetrenia a to aj pri práci vo výškach a pri vedení motorových vozidiel. Preto Vás chcem upozorniť,
aby ste si prílohu pozreli a dohliadli na to, aby pracujúci na rizikových pracoviskách a vodiči
motorových vozidiel mali vykonané vstupné, periodické a výstupné preventívne prehliadky.
Od 1.1.2016 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva vnútra SR zo 16.decembra 2105, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Vzhľadom na to, že v pôvodnej vyhláške neboli uvedené kritériá na posudzovanie sluchu u vodičov
amatérov/skupina 1/ a profesionálov/skupina 2/, ORL spoločnosť sa zasadila o presadenie týchto
kritérií do Vyhlášky. Preto by podľa tejto vyhlášky mali byť vodiči amatéri a hlavne profesionálni
vodiči vyšetrení na ORL ambulancii, kde podľa výsledku audiometrického vyšetrenia sa vypočíta
hodnota binaurálnej straty sluchu podľa Fowlera, podľa ktorej sa podľa novej vyhlášky posudzuje
zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla. Čiže na posúdenie spôsobilosti už nestačí
skúška šepotom a hlasnou rečou. Keďže vedenie motorových vozidiel u profesionálnych vodičov,
zamestnancov alebo živnostíkov sa dostalo už aj do preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, je
povinnosťou obvodných lekárov a lekárov pracovných zdravotných služieb odosielať týchto vodičov
na ORL ambulanciu na vykonanie audiometrického vyšetrenia a vypočítania straty sluchu podľa
Fowlera, inak sa vystavujú riziku sankcionovania zo strany kompetentých orgánov. V ďalšej prílohe
Vám na ilustráciu posielam časť z novelizovanej Vyhlášky, ktorá pojednáva o minimálnych
požiadavkách na sluch u vodičov amatérov a profesionálov.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, v prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.
S pozdravom,

