AZ St Maarten Moederschapsbescherming 2019.07.25

Moederschapsbescherming
AZ St Maarten

ZWANGERSCHAP & werkplek

versie 25.07.2019

ALGEMENE preventiemaatregelen :

WERKVERWIJDERING
vanaf einde 6de maand ?

*FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen
*vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk

Afdeling of functie

BORSTVOEDING & werkplek

tem 5de maand postnataal ?

*bij infectierisico
*bij fysieke belasting

*Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ?
- ISOTOPEN-onderzoek : eerste 24u ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid )
SOCIAAL contact is GEEN probleem.

- ISOTOPEN-behandeling : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid )

PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF

*bij agressie
*indien werksituatie onverenigbaar
met zwangerschap

*indien werksituatie ONVERENIGBAAR
met borstvoeding
*indien werkgebonden RISICO'S

SOCIAAL contact is GEEN probleem.

Administratieve functies/diensten

zonder patiëntenbalie
Administratieve functies/diensten

met patiëntenbalie

/

/

/

/

/

+

/

AANGEPAST werk mogelijk met BV pauzes :

*BEREIDING van cytostatica vermijden
Apotheek

*vanaf einde 6de maand : zwaar tilwerk vermijden
*AANGEPASTwerk mogelijk tijdens GANSE zwangerschap

Arts Assistent

*geen NACHTDIENST meer vanaf 26 weken

(K.U.Leuven)

*verwijdering vanaf 6 weken prenataal mogelijk

Cathlab
CSA
centrale sterilisatie

CVD
Centrale voedingsdienst

geen bereiding van cytostatica

/

*contact met IONIZERENDE straling vermijden

Borstvoedingsverlof tem 15 weken postnataal
(afspraak K.U.Leuven)

*indien niet mogelijk, mutatie naar ANDERE afdeling

+

+

*inschakeling in de PROPERE zone

+

+

/

/

+

+

+

+

/

Clusterverantwoordelijke
Consultaties

/

*contact met IONIZERENDE straling vermijden
/
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DagOK

*contact met IONIZERENDE straling vermijden
*cytostatica toediening mag mits GESLOTEN systeem

Dagziekenhuis

*patiënt met isotopen-onderzoek : eerste 24u ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid )
*patiënt met isotopen-behandeling : ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid )

Directie
Endoscopie / EKG / EEG / EMG

/
*contact met IONIZERENDE straling vermijden

+

+

+

+

/

/

+

+

Goederenvervoer

/

+

+

Hoteldienst

/

+

+

Informatica

/

/

/

Intercult. bemiddelaar

/

+

+

+

+

+

+

Intern patiëntenvervoer

Kine

*contact met patiënten van "nucleaire geneeskunde" vermijden

/
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*leefgroepcontact met kinderen <6j : ASAP verwijdering (CMV risico)
of mutatie naar plus 6 jarigen
*leefgroepcontact met kinderen >6j : verwijdering vanaf 1ste dag 4de maand (agressie)
Kinderpsychiatrie TheA

(Vermoedelijke bevallingsdatum - 6 maanden + 1 dag )

cfr specifieke afspraken

+

/

+

+

+

/

+

+

/

+

+

+

+

+

+

*psycholoog / therapeut / gezinstherapeut :
verwijdering vanaf einde 6de maand (agressie )
(Vermoedelijke bevallingsdatum - 3 maanden + 1 dag)
*contact met windpokkken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)

*AANGEPAST werk mogelijk gedurende de GANSE zwangerschap (cfr interne afspraken )
Labo Klinische Biologie

*vermijden : testen met IONIZERENDE straling (RIA)
*vermijden : onderhoud van toestellen

*AANGEPAST werk (cfr interne afspraken) is mogelijk tem einde 6de maand
Labo Pathologische Anatomie

*zolang de zwangerschap het toelaat, en in onderling overleg, kan deze termijn verlengd worden
*vermijden : contact met SOLVENTEN (formaldehyde, xyleen, tolueen…)
*veilige taken = administratie, classeren van coupes, versnijden van paraffineblokken …

Magazijn
Materniteit
Verloskwartier
Neonatologie

Nucleaire geneeskunde

*stricte HANDHYGiËNE bij contact met CMV
*GEEN preventieve verwijdering nodig mits goede handhygiëne
*contact met IONIZERENDE straling vermijden
*indien niet mogelijk -> onmiddellijk werkverwijdering
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*cytostatica toediening mag mits gebruik van GESLOTEN systeem
Oncologie

*patiënt met isotopen (diagnostisch) : eerste 24u ZORGCONTACT vermijden
*patiënt met isotopen (als behandeling) : zorgcontact vermijden

Operatiekwartier

*contact met IONIZERENDE straling vermijden
*geen assistentie bij OPEN masker anesthesie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*extra aandacht voor VEILIG handelen
Paaz + Pad

*mutatie van GESLOTEN paaz naar OPEN afdeling

Caspa, Levanter

*ACTUEEL agressie risico inschatten
*geen assistentie bij AGRESSIE-incident

Pastorale dienst

Pediatrie
DagZH pediatrie

/
*stricte handhygiëne en voorzorgsmaatregelen bij contact met CMV
*GEEN preventieve verwijdering nodig mits goede handhygiëne
*contact met windpokkken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)

Pijnkliniek

*contact met IONIZERENDE straling vermijden

+

+

Polikliniek

*contact met IONIZERENDE straling vermijden

+

+

+

+

+

+

PSST

/

Psychosociaal support team
*contact met IONIZERENDE straling vermijden
Radiologie

*AANGEPAST werk op CT en MRI is toegelaten
*op MRI : geen zaal interventie 1ste 3 maanden
*nadien zaalinterventie tot einde 6de maand toegelaten
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*contact met ionizerende straling vermijden
Radiotherapie

*aangepast werk tot einde 6de maand mogelijk
*toegelaten : linac bunker met electronische dosimeter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*verboden : simulator, HDR bunker
Schoonmaak

*geen schoonmaak van bereidingslokaal CYTOSTATICA apotheek
*geen toegang tot lokalen met permanente stralingsbron RXTP

Sociale dienst

/
*geen MUG-interventies

Spoedgevallen

*geen contact met IONIZERENDE straling
*geen assistentie bij AGRESSIE-incident

Technische dienst

*contact met solventen/chemische stoffen vermijden
*contact met IONIZERENDE straling vermijden
*extra aandacht voor stricte HANDHYGIËNE &
STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN
*zorgcontact met patiënten met T° van ongekende oorsprong VERMIJDEN

Verpleegeenheden

*zorgcontact met pat. met (vermoeden van) OPEN TBC, MENINGOCCEN VERMIJDEN
*zorgcontact met MRSA, CPE … is TOEGELATEN.
*contact met windpokken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)

Ziekenhuishygiëne

/

/

/

Zorgondersteunende Logistiek

/

+

+
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Zwervende waak

+

*contact met AGRESSIE vermijden -> aanpassing taakinhoud / mutatie
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