
 

 
 

Denominació: Neteja hospitalària 

Durada: 120 hores    

Objectius:  

L’objectiu general del curs és:   

Aportar el major nombre de coneixements específics als professionals que 

realitzen labors de neteja en mitjans sanitaris.   

Per aquesta raó al finalitzar el curs el participant ha de ser capaç de:   

1. Identificar les particularitats de la neteja hospitalària.   

2. Diferenciar i emprar les tècniques d’ús de desinfectants.   

3. Protegir-se contra els riscos específics de l’activitat.   

4. Aplicar  noves tècniques i productes de neteja hospitalària respectant al 

medi ambient.   

5. Detectar i corregir  les accions errònies en la seva activitat laboral 

quotidiana.   

6. Conèixer les metodologies sobre tècniques de neteja d’hospitals i aplicar-

les en l’ambient de treball, optimitzant l’eficàcia de la tasca.   

7. Elaborar un protocol de neteja hospitalària.     

Continguts    

Unitat Didàctica 1. Competències transversals 

Unitat Didàctica 2. Bases de la neteja en el mitjà hospitalari    

2.1 Metodologia, verificació i control de qualitat    

2.2 Maquinària, utensilis i productes químics de neteja   

2.3 La infecció intrahospitalària o nosocomial   

2.4 Fonts d’infecció. La cadena infecciosa.    

2.5 Els mecanismes de defensa del cos humà contra les infeccions    

2.6 Mecanismes de transmissió.    



 

 
 

  

Unitat Didàctica 3. Mesures per a la prevenció de les infeccions 

intrahospitalàries    

3.1 Mesures preventives sobre la font d’infecció    

3.2 Mesures que actuen sobre el mecanisme de transmissió      

Unitat Didàctica 4. Sistemes de neteja i desinfecció hospitalària I    

4.1 Els protocols d’aïllament: el rentat de mans ordinari    

4.2 Mètodes de desinfecció utilitzats en el mitjà hospitalari    

4.3 Mètodes d’esterilització utilitzats en el mitjà hospitalari    

Unitat Didàctica 5. Sistemes de neteja i desinfecció hospitalària II    

5.1 El carro de la neteja    

5.2 Tècniques ecològiques de neteja    

5.3 Tècniques especifiques de neteja hospitalària: escombratge humit i utilització 

de la doble galleda    

Unitat Didàctica 6. Sistemes de neteja i desinfecció hospitalària III    

6.1 La desinfecció de baix nivell    

6.2 Protocol de neteja i desinfecció de les dependències generals    

Unitat Didàctica 7. Sistemes de neteja i desinfecció hospitalària IV    

7.1 La desinfecció de nivell intermedi    

7.2 Protocol de neteja i desinfecció contínua de les habitacions   

7.3 Protocol de neteja i desinfecció final de les habitacions    

Unitat Didàctica 8. Sistemes de neteja i desinfecció hospitalària V     

8.1 La desinfecció d’alt nivell    

8.2 Protocol de neteja i desinfecció de les habitacions de pacients contagiosos    

8.3 Protocol de neteja i desinfecció de l’entorn quirúrgic    

  



 

 
 

Unitat Didàctica 9. Recollida i eliminació dels residus sanitaris    

9.1  Concepte de residu sanitari    

9.2  Classificació dels residus sanitaris    

9.3  Identificació dels residus sanitaris    

9.4  Pautes de gestió dels residus sanitaris    

9.5  Trasllat intern dels residus sanitaris    

Unitat Didàctica 10. Prevenció de riscos laborals    

10.1  Higiene de la columna vertebral    

10.2  Actuació davant un accident amb material contaminat    

10.3  Actuació davant intoxicacions    

Unitat Didàctica 11. Elaboració del protocol de neteja hospitalària 

 


