
Vodní chladový pokus a pletysmografie 

Indikace 

 pracovní riziko místně přenášených vibrací - legislativně nařízené vyšetření 
v rámci preventivních prohlídek závodní preventivní péče   

 vyšetření při podezření na profesionální onemocnění 
 vyšetření porušené vasomotoriky cév prstů rukou i nohou , např. Raynaudův 

fenomen apod. ( konziliárně pro potřeby specialistů i praktických lékařů ) 

Princip 

Vyprovokování cévních změn prstů chladovým podnětem. 

Popis metody 

V chladné místnosti ponoření horních ( dolních) končetin na dobu 10-ti minut do vody 
8-10 st. C chladné. Před a po vyšetření provádíme objektivní záznam funkce cév 
prstů na speciálním přístroji- pletysmografu s pořízením záznamu. 

Informace pro pacienty a zaměstnavatele 

Vyšetření provádíme po celý rok na speciálním přístroji. Příprava na vyšetření není 
žádná. 
Vyšetření neprovádíme u pacientů- klientů s akutními infekčními nemocemi, 
čerstvými zraněními a záněty oblastí vyšetřovaných končetin 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Audiometrie – screening - vyhledávací 

Indikace 
Orientační vyhledávání pracovníků s poškozením sluchu z hluku v rámci 
preventivních prohlídek závodní preventivní péče, možnost vyšetření skupiny 
pracovníků i na pracovišti. 

 
Princip 
Pomocí přístroje (Auidogram subjektivní - screeningový) vyšetřujeme klientovi 
sluchové vzdušné i kostní vedení v tiché místnosti a výsledek hodnotíme dle 
Fowlera. Při pozitivních nálezech vyšetřujeme následně podrobněji. 

Informace pro pacienty a zaměstnavatele 

Doporučujeme vyšetření pondělí a úterý ( po volných dnech mimo riziko hluku- kvůli 
možnému zahlušení), jiná příprava není. 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Spirometrie – metoda průtok - objem 



 
Indikace 
1) vyšetření plicních funkcí v rámci preventivních prohlídek závodní preventivní péče 
2) vyšetření při podezření na profesionální onemocnění 
3) reexpozičnní test - vyšetření plicních funkcí u pacienta s podezřením na 
profesionální onemocnění dýchacích cest přímo na pracovišti. 

 
Popis metody 

 
V ambulantní části provedení vyšetření na speciálním přístroji ( spirometru ) dle 
instrukcí sestry při dýchacích manévrech. 

 
Informace pro pacienty a zaměstnavatele 

 
Nemají být vyšetřováni klienti s akutním onemocněním dýchacích cest. Vyšetření 
probíhá bez přípravy. Ad 3- reexpoziční test probíhá za zvláštního režimu za 
hospitalizace vyšetřovaného a s komplexní informací zainteresovaných stran. 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Infuzní léčba ( ambulantní ) 

 
Dojednává se na podkladě indikace při lékařském vyšetření. Časování léčby lze 
pružně dojednat během pracovní doby ambulance. Příprava zvláštní není. 

Informace pro pacienty 

 
Léčba by neměla probíhat, pokud klient prodělává akutních onemocnění, včetně 
infekcí a v době bezprostřední rekonvalescence. 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Vyšetření pro závodní preventivní péči ( ZPP ) 

 Smluvní, kde zajišťuje oddělení pracovního lékařství pro podniky ZPP 

Podmínky jsou dohodnuty v rámci smlouvy ( Možnost uzavření nové smlouvy tel: 
387 876 200 s garancí Společnosti pracovního lékařství pro činnost závodní 
preventivní péče www.pracovni-lekarstvi.cz ) 

 Vyžádané- konziliární pro podnik, resp. smluvního lékaře ZPP 

Žadatelé musí být objednáni a musí mít s sebou na vyšetření 



 kartičku zdravotního pojištění 
 zdravotnickou dokumentaci, nebo výpis z ní od svého praktického lékaře, 
 musí znát svého smluvního lékaře ZPP, kam odesíláme lékařskou zprávu 
 požadujeme předem dojednaný způsob financování placených vyšetření 

Vyšetření i pro více pracovních rizikových faktorů provádíme v jednom dni !!! 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Preventivní komplexní vyšetření interního charakteru – za úhradu ( komerční ) 

Na podkladě dohody - smlouvy, možno dojednat vyšetření pro zaměstnance a 
management nad rámec zdravotního pojištění. Rozsah a termíny dle racionální 
domluvy. Všechna základní vyšetření ! v jednom dni a pod jednou střechou“. 

Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Komplexní služby ZPP včetně preventivních prohlídek pro riziková i neriziková 
pracoviště 

Lékař závodní preventivní péče Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Vyšetření pro registraci lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků podle 
Zákona 95 a 96 / 2004 Sb. 

 
Lékař závodní preventivní péče Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 


