
Etiketa správania v pitevni 
 

 

 

1. Do pitevne môže vstúpiť iba personál Ústavu anatómie a študenti LF UPJŠ v sprievode alebo so 

súhlasom vyučujúceho. 

2. V pitevni vždy pristupujeme s úctou a pietou k darcom kadáverov. 

3. Oblečenie a obuv: Študent musí mať na sebe  biely plášť a prezuvky.  Musí mať aj  1 pár 

 chirurgických rukavíc (latexové alebo nitrilové) a anatomickú pinzetu na každom praktickom 

 cvičení. Biely plášť používaný v pitevni nesmie byť nosený na cvičeniach iných predmetov. 

Používajte iba anatomickú pinzetu. Chirurgické pinzety nie sú dovolené z dôvodu ochrany 

preparátov. 

4. Vlasy majú byť zopnuté a upravené tak, aby nepadali a neznehodnocovali pitevný materiál. 

5. Šetrite pitevný materiál, t. j. kadávery a preparáty, ktoré študujete. Ak ich poškodíte, 

nebudete ich môcť používať ani vy, ani tí, ktorí prídu po vás. Preparáty nesmú byť prenášané 

medzi pitevňami. 

6. Študent si so sebou prinesie  anatomický atlas podľa vlastného uváženia. Knihy nedávajte na 

pitevné stoly, použite stojany na knihy. V každej knihe si ceruzkou  zaznačte meno na prvú stranu. 

7. Do pitevne si nenoste tašky a osobné veci. Tašky musia zostať v šatni. Šatňu pred začiatkom 

praktického cvičenia zamknite. Za osobné veci ponechané v neuzamknutej šatni si študent 

zodpovedá sám. 

8. V pitevni je prísne zakázané zhotovovať fotografické a audiovizuálne záznamy. Mobilné telefóny 

a tablety musia byť počas výučby vypnuté a ich používanie na praktických cvičeniach môže 

povoliť len vyučujúci. 

9. Šetrite zariadenie pitevne - stoličky, neseďte na parapetách, nečmárajte po tabuli, nemanipulujte 

so zariadením pitevne bez súhlasu alebo nariadenia vyučujúceho. 

10. V pitevni nie je povolené jesť, piť ani žuvať žuvačku. Študent pod vplyvom omamných 

a návykových látok bude vykázaný z vyučovania s absenciou. 

11. Každé poranenie hláste vyučujúcemu. 

12. Na konci praktického cvičenia preparáty položte na tácky  a upracte svoje pracovné miesto. 

13. Dodržujte hygienické zásady a po ukončení praktického cvičenia si dôkladne umyte ruky aj 

pracovné nástroje (pinzetu, skalpel), použité rukavice zahoďte do koša v pitevni a stoličky zasuňte 

na ich miesto. 

 
 

 

 

 
Anatomickú pinzetu (12 cm) a chirurgické rukavice (100 ks) možno zakúpiť  v zdravotníckych  potrebách. 


