Znak: DA-0701-6/2018

znak: Kraków, 10.04.2018 r.

Szanowni Państwo,
W ramach kontynuacji programu WHO „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” w Polsce, zapraszamy do
przesyłania wyników wdrażania programu w 2017 r. Program obejmuje ocenę wdrożenia w szpitalu
procedury higieny rąk wg metodologii WHO oraz bezpośrednią obserwację higieny rąk w wybranych
oddziałach, dotyczącą lekarzy, pielęgniarek oraz personelu sprzątającego, a także ilościowe oceny
zużycia środka do dezynfekcji rąk w obszarze medycznym.
Dla szpitali, które w poprzednich latach przesłały swoje wyniki, prosimy o wypełnienie wyłącznie
ankiety nr 5 pod tytułem „Kontynuacja programu”.
Dla szpitali, które po raz pierwszy przesyłają swoje dane do programu, prosimy o wypełnienie
następujących ankiet:
1. deklarację udziału w programie (ankieta nr 1/ formularz zgłoszenia)
2. ankietę samooceny sytuacji w całym szpitalu w zakresie higieny rąk (ankieta nr 2)
3. ankietę samoobserwacji higieny rąk w wybranych 3 oddziałach tj. oddziale intensywnej
terapii, oddziale zabiegowym oraz oddziale zachowawczym (ankieta nr 3)
4. podsumowanie zużycia preparatów do higieny rąk wg metodologii WHO (ankieta nr 4)
W załączeniu jest również formularz podstawowy do oceny procedury higieny rąk – jest to materiał
do wykorzystania w oddziałach, nie należy go przesyłać do CMJ.
Szczegółowe instrukcje wypełniania ankiet:
1. ankieta samooceny szpitala (ankieta nr 2) w zakresie higieny rąk dotyczy całego szpitala,
zgodnie z sytuacją w 2017 r. oraz w zakresie punktu 1. trzech wybranych oddziałów do
szczegółowej analizy tj. OIT, oddział zabiegowy i oddział zachowawczy. Ankietę należy
wypełnić wg kryteriów WHO zawartych w tabelach.
2. samoobserwacja procedury higieny rąk (ankieta nr 3) musi obejmować min. 20 sytuacji dla
każdej grupy zawodowej w każdym z 3 wybranych oddziałów tj. oddziale intensywnej terapii,
wybranym oddziale zabiegowym (np. chirurgia, urologia, ginekologia) oraz oddziale
zachowawczym (np. interna, neurologia, kardiologia, pediatria itp.). Kryteria oceny procedury
higieny rąk wg wytycznych WHO „5 MOMENTÓW HIGIENY RĄK”
3. szpitale nie posiadające 3 wskazanych oddziałów, wykonują samoobserwację procedury
higieny rąk na dostępnych oddziałach z zachowaniem liczby obserwacji w każdej grupie
zawodowej.
4. Podsumowanie zużycia preparatów do higieny rąk (ankieta nr 4) należy przeprowadzić dla
całego szpitala łącznie oraz dla 3 wybranych oddziałów, w których przeprowadzono
samoobserwację higieny rąk.

5. W ankiecie nr 5 - zastosowano wskaźnik średniej liczby procedur na dyżur na 1 pacjenta –
prosimy o wyznaczenie tej średniej na podstawie 2-3 pomiarów liczby interwencji
wymagających dezynfekcji rąk na wybranych oddziałach w przeliczeniu na dobę na jednego
pacjenta. Pozwoli to obliczyć oczekiwane zużycie środków do dezynfekcji rąk.
6. Po raz pierwszy prosimy o przeprowadzenie ankiety wśród 30 losowy wybranych pacjentów –
(ankieta nr 6) – prosimy o przesłanie podsumowania wyników ankiety w postaci
procentowej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie materiałów adres szklarczyk@cmj.org.pl do dnia 07.05.2018 r.

Wytyczne WHO higieny rąk w ramach programu „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” znajdują się
na stronie internetowej www.cmj.org.pl.

Z poważaniem
Barbara Kutryba , Paweł Grzesiowski
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