Zdravotnický deník
Název a adresa tábora _____________________________________________________________________
Provozovatel tábora _______________________________________________________________________
konání tábora od__________________________________do______________________________________

celkový počet dětí____________ z toho do 15 let__________ do 18 let___________ nad 18 let ___________
celkový počet táborových pracovníků ________________

z toho výchovných _______________________
z toho provozních ________________________

Smluvní praktický lékař (jméno a adresa) _______________________________________________________
hygienický dozor vykonává KHS v ____________________________________________________________
jméno hlavního vedoucího tábora ________________________adresa________________________________
Jméno zástupce hl. vedoucího ___________________________adresa________________________________
jméno 1. zdravotníka __________________________________adresa________________________________
zdravotnická kvalifikace (rozsah i data) ________________________________________________________
jméno 2. zdravotníka __________________________________adresa________________________________
zdravotnická kvalifikace (rozsah i data) ________________________________________________________

podpis a razítko provozovatele tábora

Pokyny k vedení Zdravotnického deníku
Povinností zdravotníka je vést zdravotnický deník jako doklad o stavu nemocnosti v průběhu konání tábora.
Zdravotnímu stavu účastníků tábora je nutné věnovat trvalou pozornost.
Veškeré záznamy do zdravotnického deníku je třeba provádět pečlivě a pravidelně.
Vedou se údaje o všech ošetřeních, která zdravotník provedl a evidence o přisátých klíšťatech. Deník přebírá zdravotník před
nástupem do tábora od provozovatele tábora s vyplněnou první stranou deníku. Součástí zdravotního deníku musí být seznam
osob pobývajících na táboře s adresami.
(Poznámka: první a třetí část deníku je potřeba rozmnožit v dostatečném množství.)

Povinnosti zdravotníka
Před zahájením
- zkontroluje zásobování pitnou vodou
- podílí se na sestavování jídelníčku
Při zahájení
- zkontroluje, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. (Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících
dozor, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
- seznámí se s obsahem zdravotní dokumentace a provede výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní
způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku
a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo)
- s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a pracovníků seznámí zdravotník hlavního vedoucího tábora a upozorní ho
na zdravotní odchylky
- s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámí zdravotník vedoucí dětí a upozorní je na zdravotní odchylky
- převezme a zkontroluje ošetřovnu a lékarničku a doplní chybějící materiál a medikamenty.
V průběhu
- zajišťuje základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání
rodičům)
- pečuje o nemocné na izolaci a provádí výměnu a manipulaci s infekčním prádlem
- doprovází děti k lékaři popř. na odborná vyšetření
- vede zdravotní deník a seznam všech účastníků tábora
- kontroluje dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, výdej stravy
a pitný režim
- kontroluje zdravotní stav a dodržování zásad osobní hygieny pracovníků kuchyně
- posuzuje zdravotní stav dětí, kteří se podílejí na přípravě stravy
- výskyt přenosných nemocí hlásí lékaři i KHS
- účastní se sestavování režimu dne
- není-li vázán péčí o nemocné, účastní se denního programu a zajišťuje dohled nad bezpečností
Po skončení
- předá vybavení ošetřovny a izolace a lékarničku
- informuje rodiče o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i
- informace o případném přisátí klíštěte)
- předá rodičům posudky o zdravotní způsobilosti
- řádně vyplněný a podepsaný zdravotnický deník se seznamem účastníků, nástupní listy dětí a vedoucích předá hlavnímu
vedoucímu tábora (tyto dokumenty je nutné archivovat 6 měsíců)

Část prvá
ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, ANGÍNY, ONEMOCNĚNÍ ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ,
OSTATNÍ ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY, PŘISÁTÉ KLÍČE, PORANĚNÍ

Datum

Jméno

Věk

Popis příznaků onemocnění, rýma, kašel,
bolesti v krku, zvracení, bolesti břicha,
„žaludeční nevolnost“ , poranění, úraz, přisátí
klíštěte (vypsat)

Teplota
nad 37°C
ano +
ne –

Průjem
ano +
ne –

Způsob ošetření
jméno ošetřujícího

Část druhá

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
(zdravotní odchylky - krvácení, alergie, přecitlivělost na některé léky, pravidelné užívání některých léků…)
Příjmení a jméno

Záznam

VÝKAZ O NEMOCNOSTI A ÚRAZOVOSTI DĚTÍ A PRACOVNÍKŮ

Počet onemocnělých

Onemocnění

Nezletilí

dospělí

celkem

1. Onemocnění dýchacího ústrojí s teplotou nad 37°C, angíny, apod.
s teplotou do 37°C
2. Onemocnění zažívacího ústrojí s průjmem
s teplotou nad 37°C
5. Vážnější onemocnění, poranění a úrazy vyžadující odborné lékařské ošetření

Poznámky a připomínky:

V _________________________ dne ___________________________200__

Podpis 1. zdravotníka

podpis hlavního vedoucího tábora

