Sylabus
kurzu
Hygienické minimum
Služby starostlivosti o ľudské telo
1. kpt. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Základné informácie o službách starostlivosti o ľudské telo – zameranie služieb a vymenovanie jednotlivých zariadení.

2. kpt. Epidemiologicky závažné činnosti

Vysvetlenie pojmu epidemiologicky závažné činnosti a aký je predpoklad na výkon epidemiologicky závažných činnosti. Školený je
oboznámený, čo zahrňuje odborná a zdravotná spôsobilosť a kedy má povinnosť absolvovať vyšetrenie u lekára.

3. kpt. Osobná hygiena

Zamestnanec by mal pochopiť úlohu, ktorú zohrávajú vysoké štandardy osobnej hygieny v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
• Postup umývania rúk – inštruktážne video
• Frekvencia umývania rúk
• Pracovné oblečenie
• Režim šatní
• Výmena rukavíc – kedy je potrebné vymeniť si rukavice
• Rezné poranenia
• Osobné veci, ktoré nesúvisia s výkonom činností – zdroj baktérií
• Nehygienické návyky

4. kpt. Dekontaminácia

Školený sa oboznámi s postupom, ktoré je potrebné dodržať pre správne prevedenie dekontaminácie vrátane dekontaminácie pracovných nástrojov. Kapitola zahrňuje aj základné informácie o DDD činnostiach.
• Mechanické čistenie
• Dezinfekcia – zásady správnej dezinfekcie, dezinfekčné prostriedky, karty bezpečnostných údajov
• Sterilizácia

5. kpt. Odpady

Základné pravidlá pre manipuláciu s odpadmi a nebezpečnými odpadmi.

6. kpt. Zachádzanie s bielizňou

Pravidlá pre používanie a pravidlá pre pranie bielizne.

7. kpt. Pracovné postupy a pracovné prístroje

Vysvetlenie hygienických postupov pri obsluhe zákazníka.

8. kpt. Zdravotné riziká

Táto kapitola zahrňuje vysvetlenie rozdielu medzi infekčnými a neinfekčnými rizikami, delenie infekcií podľa prenosu a popis jednotlivých
infekčných nákaz vrátane prevencie a informácie o poskytovaní informácii ohľadne kontraindikácií k poskytovaným úkonom.
• Neinfekčné zdravotné riziká – chemické faktory a fyzikálne faktory
• Infekčné riziká – infekcia, prenos infekcie
• Mykózy
• Stafylokoková infekcia
• Svrab
• Vírusová hepatitída B a C
• AIDS

9. kpt. Schválenie prevádzkových priestorov

Táto kapitola je určená pre všetkých, ktorý majú záujem zriadiť si prevádzku služieb starostlivosti o ľudské telo. Okrem postupu schvaľovania prevádzky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RUVZ) v tejto kapitole nájdete aj užitočné odkazy na webové stránky
RUVZ, ktoré vám zjednodušia prípravu na schválenie vašej prevádzky.
• Žiadosť podaná na RUVZ
• Zoznam príloh k schváleniu prevádzky
• Prevádzkový poriadok
• Požiadavky na priestory a zariadenia – základné informácie a odkazy na legislatívu
O školení zamestnancov z hygienického minima je potrebné viesť si záznam. Tento sylabus vám slúži aj k doloženiu obsahovej stránky školenia. Odporúčame vám, aby ste si sylabus vytlačili a aby bol súčasťou záznamov o školení vašich zamestnancov.
Pre viac informácii ohľadne sylabu kurzu a správnosti výberu kurzu pre vašich zamestnancov kontaktujte:
www.myesi.cz
info@myesi.cz

