Sylabus
kurzu
Hygienické minimum
Služby péče o lidské tělo
1. kpt. Zařízení péče o lidské tělo

Základní informace o službách péče o lidské tělo - zaměření služeb a jmenování jednotlivých zařízení.

2. kpt. Epidemiologicky závažné činnosti

Vysvětlení pojmu epidemiologicky závažné činnosti a jaký je předpoklad pro výkon epidemiologicky závažných činnosti. Školený je seznámen, co zahrnuje odborná a zdravotní způsobilost a kdy má povinnost absolvovat vyšetření u lékaře.

3. kpt. Osobní hygiena

Zaměstnanec by měl pochopit úlohu vysokého standardu osobní hygieny v zařízeních péče o lidské tělo.
• Postup mytí rukou - instruktážní video
• Frekvence mytí rukou
• Pracovní oblečení
• Režim šaten
• Výměna rukavic - kdy je potřeba vyměnit si rukavice
• Řezné poranění
• Osobní věci, které nesouvisejí s výkonem činností - zdroj bakterií
• Nehygienické návyky

4. kpt. Dekontaminace

Školený se seznámí s postupem, který je třeba dodržet pro správné provedení dekontaminace včetně dekontaminace pracovních nástrojů. Kapitola zahrnuje i základní informace o DDD činnostech.
• Mechanické čištění
• Dezinfekce - zásady správné dezinfekce, dezinfekční prostředky, bezpečnostní listy
• Sterilizace

5. kpt. Odpady

Základní pravidla pro manipulaci s odpady a nebezpečnými odpady.

6. kpt. Zacházení s prádlem

Pravidla pro používání a pravidla pro praní prádla.

7. kpt. Pracovní postupy a pracovní přístroje
Vysvětlení hygienických postupů při obsluze zákazníka.

8. kpt. Zdravotní rizika

Kapitola zahrnuje vysvětlení rozdílu mezi infekčními a neinfekčními riziky, dělení infekcí podle přenosu a popis jednotlivých infekčních
chorob včetně prevence a informace o poskytování informací ohledně kontraindikací k poskytovaným úkonům.
• Neinfekční zdravotní rizika - chemické faktory a fyzikální faktory
• Infekční rizika - infekce, přenos infekce
• Mykózy
• Stafylokokové infekce
• Svrab
• Virová hepatitida B a C
• AIDS

9. kpt. Schválení provozních prostorů

Kapitola je určena pro všechny, kteří mají zájem zřídit si provozovnu služeb péče o lidské tělo. Kromě postupu schvalování provozu na
Krajské hygienické stanici (KHS), v této kapitole najdete také užitečné odkazy na webové stránky KHS, které vám zjednoduší přípravu ke
schválení vašeho provozu.
• Žádost podaná na KHS
• Seznam příloh pro účely schvalování provozu
• Provozní řád
• Požadavky na prostory a zařízení - základní informace a odkazy na legislativu
O školení zaměstnanců z hygienického minima je třeba vést si záznam. Tento sylabus vám slouží i k doložení obsahové stránky školení.
Doporučujeme vám, abyste si sylabus vytiskli a aby byl součástí záznamů o školení vašich zaměstnanců.
Pro více informací ohledně sylabu kurzu a správnosti výběru kurzu pro vaše zaměstnance kontaktujte:
www.myesi.cz
info@myesi.cz

