Oznam o odbornej príprave pre lekárov, ktorí indikujú vyšetrenia
spojené s lekárskym ožiarením

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
oznamuje lekárom, ktorí indikujú vyšetrenia spojené s lekárskym ožiarením, že
realizácia povinnej odbornej prípravy v radiačnej ochrane (podľa zákona č.
578/2004, Z.z, zákona 87/2018 Z.z., a vyhl. MZ SR č.340/2019 Z.z) je v období
krízovej situácie a núdzového stavu zakázaná.
V období krízovej situácie je potrebné rešpektovať nariadenia a usmernenia hlavného
hygienika Slovenskej republiky. Podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov vláda Slovenskej republiky uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 vyhlásila od 12. marca 2020 od 06:00 hod.
mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky, teda krízový stav. Zároveň vláda
Slovenskej republiky v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhlásila núdzový stav, ktorý podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718/2020
trvá do 30.12.2020. Podľa bodu C. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718/2020 s
účinnosťou od 15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného
uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, zakazuje sa uplatňovanie práva
pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej
domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov.
Kurzy radiačnej ochrany pre indikujúcich lekárov budú presunuté na neskoršie
termíny, v súlade s vývojom krízovej situácie. Jednotlivé zdravotnícke
zariadenia budú v dostatočnom predstihu upovedomené o možných ďalších
termínoch a ich lokalizácii.
Užitočné linky:
Link na UV SR č. 111/2020: download_file_f.php (obecpata.sk)
Link na UV SR č. 718/2020: 718_2020.pdf (gov.sk)
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