
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz  

ID nfeai4j, IČ 71009302 
 

 

 

Strana 1 (celkem 2)  

 

Kategorizace prací zdravotnických pracovníků 
 
Dle vyhlášky č.432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č.107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biolog. expozičních testů, podmínky odběru 
biolog.materiálu pro provádění biolog.expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 
 

Praktičtí lékaři pro dospělé, pediatři, gynekologové, zdravotní sestry 
v soukromých ordinacích 

• vzhledem k vyšší pravděpodobnosti expozice biologickým činitelům skupin 2 až 4 než u 

ostatní populace (odběr krve, manipulace s biologickým materiálem, práce s infekčními 

klienty) jsou pracovníci zařazeni do kategorie 2 pro faktor biologické činitele. 

• pokud je v ordinaci manipulováno s chemickými látkami (např. dezinfekční přípravky) 

senzibilizujícími označenými větami H 334 nebo H 317 je potřeba zařadit zaměstnance do 

kategorie 2 pro faktor chemické látky. 

 
Vzor oznámení o zařazení lékařů a zdravotních sester v soukromých ordinacích do kategorií 

 

Ostatní zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních 
• vzhledem k vyšší pravděpodobnosti expozice biologickým činitelům skupin 2 až 4 než u 

ostatní populace (odběr krve, manipulace s biologickým materiálem, práce s infekčními 

klienty) jsou pracovníci zařazeni do kategorie 2 pro faktor biologické činitele. 

• v případě, že jsou na pracovišti zdravotnického zařízení prováděny činnosti spojené 

s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli skupin 2 a 3 (např. virus HIV, virus 

VHB aj.) nebo jejich zdroji či přenašeči je nutno pracovníky zařadit do kategorie 3 pro faktor 

biologické činitele 

• v případě nepřetržitého nebo třísměnného pracovního režimu – kategorie 2 pro faktor 

psychická zátěž 

• pokud je manipulováno s chemickými látkami (např. dezinfekční přípravky) 

senzibilizujícími označenými větami H 334 nebo H 317 je potřeba zařadit zaměstnance do 

kategorie 2 pro faktor chemické látky. 

 
Vzor oznámení o zařazení pracovníků ve zdravotnických zařízeních do kategorií 
 
 

Stomatologové, zubní laboranti 
• vzhledem k vyšší pravděpodobnosti expozice biologickým činitelům skupin 2 až 4 než u 

ostatní populace – kategorie 2 pro faktor biologické činitele. 

• Autorizovaným měřením lokální svalové zátěže horních končetin České 

stomatologické komory (1. měření – stomatologové, 2. měření – zubní laboranti) bylo 

zjištěno, že u stomatologů nedochází k překračování limitních hodnot svalových sil 

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/vzor-oznameni-o-zarazeni-praci-v-soukromych-ordinacich-do-kat.2.doc
https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Vzor_zarazeniKAPR2_soukrome_ord-1.docx
https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/vysledky_mereni_zubni-lekar.pdf
https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/vysledky_mereni_zubni-laborant.pdf
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předloktí horních končetin a práce tak odpovídá kategorii 2 pro faktor lokální svalová zátěž, 

u zubních laborantů dochází k překračování limitních hodnot svalových sil předloktí 

horních končetin a práce tak odpovídá kategorii 3 pro faktor lokální svalová zátěž, další 

rizikové faktory (prach, hluk, vibrace přenášené na ruce) je nutno hodnotit individuálně. 

• pokud je manipulováno s chemickými látkami (např. dezinfekční přípravky) 

senzibilizujícími označenými větami H 334 nebo H 317 je potřeba zařadit zaměstnance do 

kategorie 2 pro faktor chemické látky. 

 
Vzor oznámení o zařazení stomatologů do kategorií 
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