CARTEIRA DE SERVIZOS DO SERVIZO DE MEDICINA PREVENTIVA E
SAÚDE PÚBLICA

l

Unidade de Prevención de Riscos Laborais
l

Prevención de riscos laborais, seguimento e control.

l

Evaluacións de risco laborais iniciais (ERL) e periódicas.

l

Establecemento de criterios de avaliación e estratexia de medición e interpretación dos resultados obtidos.

l

Asesoramento á Dirección na planificación da actividade preventiva.

l

Proposta de medidas de control e redución dos riscos.

l

Vixilancia do cumprimento do programa de control e redución de riscos.

l

Promoción da saúde no lugar do traballo.

l

Formación e información en materia de PRL.

l

Fomentou do interese e cooperación dos traballadores na acción preventiva.

l

Actividade desde prevención de riscos laborais no campo das especialidades de Seguridade, Hixiene e de Ergonomía e Psicosocioloxía
aplicada.

l

Vixilancia e control da saúde dos traballadores.

l

Seguemento e control dos accidentes e enfermidades profesionais.

l

Estudio e valoración de riscos que poidan afectar as traballadoras en situación de embarazo ou parto recente, e aos traballadores especialmente
sensibles a determinados riscos.

l

Análise dos resultados da vixilancia da saúde dos traballadores e da avaliación de riscos, a fin de propoñer medidas de mellora das condicións
dos postos e do ambiente de traballo.

l

Unidade de Epidemioloxía das infeccións relacionadas co a asistencia sanitaria (IRAS)
l

l

l

l

l

Sistemas de vixilancia de incidencia da IN
l

Rexistro e avaliación con modelos de alertas.

l

Programas específicos de vixilancia e control da IN por microorganismos multirresistentes ou epidemiolóxicamente relevantes

Medidas de prevención da IN
l

Medidas de prevención da IN de localización cirúrxica.

l

Medidas de prevención da IN asociada a procedementos invasivos
l

Pneumonía asociada a ventilación asistida

l

Bacteriemia asociada a catéteres intravasculares

l

ITU asociada a sondaxe vesical

Illamento de enfermidades transmisibles
l

Illamento

l

Desaislamiento

l

Investigación de brote epidémico

l

Información a Dirección-Xerencia e notificación á autoridade sanitaria

Vixilancia das Enfermidades de Declaración Obrigatoria (EDO)
l

Realización de enquisa epidemiolóxica

l

Rexistro e notificación á Consellería de Sanidade

l

Programas/plans específicos de Saúde Pública

l

Contactos susceptibles de pacientes infecto-contaxiosos

l

Prevención e control de Alertas sanitarias

Unidade de Vacinación e Asesoramento ás viaxes internacionais
l

Asesoramento sobre vacinación na práctica asistencial

l

Programas de vacinación en grupos de risco

l

l

Vacinación de pacientes inmunocomprometidos e dos seus conviventes

l

Vacinación de pacientes con enfermidades crónicas

Valoración de indicacións de vacinación en situacións especiais
l
l

Individuos mal vacinados

l

l

l

l

Muller en idade fértil, embarazo e posparto inmediato

l

Profilaxe postexposición en enfermidades prevenibles mediante inmunización activa

l

Riscos condutuais (estilos de vida)

l

Riscos ocupacionais (exposición laboral)

l

Inmigrantes

l

Participación Institucional

l

Actividade docente e investigadora

Unidade de Epidemioloxía clínica e Sistemas de información
l

Asesoría metodolóxica (deseño, análise e estrutura científica) ás Áreas de xestión da área, Comisións clínicas e Calidade.

l

Mantemento e depuración do sistema informático do Servizo.

l

Docencia

l

Organización periódica de actividades de formación en áreas relacionadas coa Saúde Pública e Metodoloxía da investigación.

l

Soporte á investigación epidemiolóxica e investigación clínica.

l

Soporte á investigación en Calidade continua e Seguridade.

Unidade de Epidemioloxía Ambiental e Hixiene Hospitalaria
l

Asesoramento das medidas preventivas que deben adoptarse para a execución das obras notificadas ao Servizo de Medicina Preventiva.

l

Xestión dos procesos de descontaminación na Central de Esterilización:

l

Asesoramento técnico sobre a política de antisépticos e desinfectantes do hospital.

l

Sistema de Xestión de Residuos Sanitarios

l

Protocolizar e elaborar mapas de procesos.

l

Actividade Docente

l

Participación Institucional

Unidade de Prevención de tuberculosis
l

Identificar e tratar a todas as persoas con enfermidade tuberculosa, garantindo o seu correcto tratamento e curación.

l

Identificar as persoas que tiveron un contacto íntimo cun caso de TB, para facer os estudos oportunos e determinar se están infectadas por
Mycobacterium tuberculosis ou se teñen unha enfermidade tuberculosa e proporcionar o tratamento adecuado en cada caso.

l

Identificar a persoas ou colectivos especialmente vulnerables de infección ou enfermidade tuberculosa que se poidan beneficiar dun tratamento
preventivo da enfermidade.

Asistencia sanitaria
Dereitos e deberes
Infraestruturas e equipamentos
Provisión de servizos
Servizos sanitarios

Ordenar

Sen agrupar
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Buscar nesta sección...

Non se atopou ningún resultado asociado

Limpar

Clasificación
Categorías:
Público, Cidadanía, Profesionais
Temas, Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde

