ODBOR PREVENTÍVNEHO
PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA

Vedúca odboru: MUDr. Soňa Kristiánová

Odbor preventívne pracovné lekárstvo (PPL) sa usiluje o podporu a udržanie
telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov všetkých povolaní, o prevenciu zmien
zdravia pracovníkov vyvolanú pracovnými podmienkami, o ochranu pracovníkov
v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie
pracovníkov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým
schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí.

NÁPLŇ A ČINNOSTI ODBORU

 sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov práce a pracovného prostredia na
zdravie zamestnancov za účelom ochrany a rozvoja ich zdravia a pracovnej pohody
 sleduje podmienky práce vybraných skupín zamestnancov, ďalej vykonávajúcich
rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou
 prešetruje, analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniam zdravia špecifickými a
nešpecifickými faktormi práce a pracovného prostredia a uplatňuje získané poznatky
pri presadzovaní opatrení na elimináciu alebo obmedzenie výskytu chorôb z povolania
 vykonáva dozor nad dodržiavaním kritérií zdravých pracovných podmienok
a limitných hodnôt práce a pracovného prostredia
 podieľa sa na príprave podkladov a vypracovávaní programov efektívnej ochrany
zdravia pracujúcej populácie, podieľa sa na ich realizácii a vyhodnocovaní
dosiahnutých výsledkov
 odborne usmerňuje fyzické a právnické osoby pri vytváraní podmienok na pozitívny
rozvoj zdravia zamestnancov
 odborne usmerňuje a aktívne sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov
a zamestnancov v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti
o zdravie zamestnancov
 podieľa sa na príprave kritérií zdravých pracovných podmienok a legislatívnych úprav
týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok
a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík
 kontroluje dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia ľudí pri práci
 sleduje pracovné podmienky a hodnotí zdravotné riziká (vrátane zhodnotenia
posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov vypracovaných zamestnávateľmi),
určuje rizikové práce, vedie ich evidenciu
 vykonáva dozor na plnením opatrení na ochranu zdravia pri práci s osobitným
dôrazom na jedovaté a veľmi jedovaté látky a prípravky, biologické faktory,
karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu a materiálov obsahujúcich azbest

 využíva represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení
opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
 vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby za účelom
presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie najmä pri výstavbe
a rekonštrukcii výrobných objektov a zabezpečovaní komplexnej starostlivosti
o zdravie zamestnancov
 zabezpečuje meranie hluku, vibrácií a osvetlenia podľa požiadaviek úseku štátnej
správy
 podieľa sa na príprave podkladov pre činnosti, vykonávané úsekom správy podľa čl. 3
organizačného poriadku
 zabezpečuje činnosť Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie
 zabezpečuje vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 stav a fyziológia práce.

