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epidemiologicky závažná činnosť - je pracovná činnosť v oblasti služieb starostlivosti
o ľudské telo, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad
osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia;
zdravotná spôsobilosť – je taký zdravotný stav osoby poskytovateľa služby starostlivosti
o ľudské telo (potvrdený ošetrujúcim lekárom), ktorý vylučuje riziko vzniku alebo šírenia
prenosného ochorenia v dôsledku priameho alebo nepriameho kontaktu s ľudským telom
klienta pri poskytovaní takejto služby; zdravotný preukaz podľa ustanovení vyhl. MZ SR
č. 585/2008 Z.z. už nie je predpísaným dokladom; preukazuje sa potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti;
odborná spôsobilosť – znalostná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej
činnosti v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, ktorá sa preukazuje dokladom
o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti
vydaným príslušným orgánom verejného zdravotníctva;
odborný dohľad zdravotníckeho pracovníka1) – odborný dohľad zdravotníckeho
pracovníka s príslušným kvalifikačným vzdelaním podľa osobitného predpisu
(Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností).
Jedná sa o služby, ktoré sú rizikové z hľadiska možnosti poškodenia zdravia klienta,
pričom tento dohľad musí fungovať na zmluvnom základe medzi poskytovateľom danej
rizikovej služby a príslušným zdravotníckym pracovníkom; môže sa uskutočňovať buď
„na diaľku“ (dohodnuté odkonzultovanie klienta v ambulancii lekára) alebo formou stálej
alebo občasnej fyzickej prítomnosti zdravotníckeho pracovníka priamo na pracovisku
služieb starostlivosti o ľudské telo pri poskytovaní rizikovej služby;
odôvodnený prípad požiadavky na predloženie lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím
služby – prípad, keď nastane pochybnosť na strane poskytovateľa služby alebo na strane
klienta o možnosti poskytnutia konkrétnej služby z hľadiska možných zdravotných
kontraindikácií;
neinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej nedochádza v dôsledku
jej aplikovania k akémukoľvek porušeniu integrity povrchu tela, slizníc a prirodzeného
stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta (napr. strihanie vlasov);
semiinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej môže dôjsť
v dôsledku jej aplikovania k ľahkému (zväčša povrchovému) narušeniu prirodzeného
stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta hlavne mechanickým a optickým účinkom
(napr. depilácia, kozmetický laser, pedikúra, manikúra);
invazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej dochádza v dôsledku jej
aplikovania k výraznejšiemu narušeniu až deštrukcii tkanivových štruktúr organizmu
klienta najmä mechanickým a optickým účinkom (napr. tetovanie, piercing, intenzívne
pulzné svetlo).

Upozornenie
Kontraindikácie uvedené v katalógu služieb majú informatívny charakter; zákazník po
oboznámení s nimi má možnosť zvážiť, či procedúru absolvuje alebo nie.

Vysvetlivky skratiek
IPL
RF
RTG
UV-A žiarenie
UV-B žiarenie
ICHS
IČ
NaCl
VZT
TBC
AIDS
Elmg. pole

intenzívne pulzné svetlo
vysokofrekvenčný elektrický prúd
röntgen
ultrafialové žiarenie - dlhovlnné (315 až 380 nm)
ultrafialové žiarenie - strednovlnné (280 až 315 nm)
ischemická choroba srdca
infračervené (žiarenie)
chlorid sodný (kuchynská soľ)
vzduchotechnika
tuberkulóza
syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
elektromagnetické pole

