
 
 
Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: 
 
Higiena Rąk – kwestionariusz samooceny 
 
Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych 
oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony z 5 kroków higieny 
rąk oraz zapoznany z wytycznymi WHO. Dopiero po takim przygotowaniu 
program WHO może być realizowany w szpitalu. W przypadku trudności 
warto rozpocząć realizację pilotażu od jednego oddziału i z czasem 
wprowadzać go sukcesywnie w całym szpitalu. 
 
Co to znaczy, że preparat do odkażania rąk na bazie alkoholu 
jest łatwo dostępny? 
 
Wyjaśnienie: 
Aby rozpocząć program bardzo ważne jest strukturalne przygotowanie 
szpitala: preparat do dezynfekcji oraz rękawiczki powinny być dostępne 
dla każdego punktu opieki (przy każdym łóżku chorego/stanowisku) 
w zasięgu nie większym niż 2 m. (wykluczając oddziały psychiatryczne, 
pediatryczne i odwykowe ze względu na ich specyfikę). W tych 
przypadkach personel powinien mieć zapewniony dostęp do ww. 
preparatów (indywidualne atomizery lub obecność stolików obchodowych 
podczas każdego wejścia na salę chorych).  
 
Kryterium jest spełnione w 100% gdy: 
- pojemniki do dezynfekcji + rękawiczki znajdują się bezpośrednio przy 
łóżku chorego, 
- personel posiada indywidualne preparaty do dezynfekcji lub dostępne 
są stoliki obchodowe wyposażone w ww. preparaty + rękawiczki. Wydaje 
się, że w wielu szpitalach i na wielu oddziałach takie rozwiązanie będzie 
spełniało kryteria WHO. 
 
Jeśli środki do mycia i dezynfekcji znajdują się w innym pomieszczeniu 
np. gabinecie zabiegowym lub łazience przyległej do sali chorych, 
to kryterium nie jest spełnione (jesteśmy poza strefą pacjenta, która 
wynosi 2 m. oraz występują inne bariery: np. drzwi). 
Jeśli sala chorych ma znaczna powierzchnię i znajduje się tam umywalka 
z mydłem i preparatem do dezynfekcji, to kryterium również nie jest 
spełnione. 



 
Jaki jest wskaźnik liczby umywalek do liczby pokoi łóżkowych? 
 
Wyjaśnienie: 
Na każdej sali chorych gdzie przebywa pacjent powinna być umywalka. 
 
Czy przy każdej umywalce powinno być dostępne mydło 
w płynie, zapewnione przez Szpital? 
 
Wyjaśnienie: 
Tak, Szpital powinien zabezpieczyć mydło w płynie i preparat do 
dezynfekcji rąk przy każdej umywalce na Sali chorych.  
 
Czy istnieje wydzielony/dostępny budżet na stałe zakupy 
środków higieny rąk? 
 
Wyjaśnienie: 
Budżet na zakup środków powinien być stały i wyraźnie wydzielony 
w planie finansowym szpitala. 
Sam fakt ogłaszania przetargu na zakup środków przez szpital nie jest 
spełnieniem kryterium. gdyż w dobie kryzysu, przy braku zdefiniowanej 
kwoty, budżet na zakup takich środków może podlegać redukowaniu.  
 
Natomiast w przypadku, gdy zaopatrzeniem w środki dezynfekcyjne 
zajmuje się firma zewnętrzna, która dba o regularność dostaw, właściwie 
uzupełnia preparaty w pojemnikach i brak jest zastrzeżeń do jej 
funkcjonowania,  kryterium jest spełnione. 
 
Dodatkowe pytanie: Czy istnieje realny plan poprawy 
infrastruktury w placówce prowadzącej działalność leczniczą? 
 
Wyjaśnienie: 
Plan poprawy np. stanu zaopatrzenia w preparaty do dezynfekcji rąk 
winien być opracowany i realizowany przy braku spełnienia 
podstawowych wymogów dotyczących środków higieny rąk.   
 
 
 
 
 
 



 
 
Szkolenia i edukacja 
Wszystkie szkolenia z zakresu higieny rąk, listy obecności, używane 
podczas szkoleń materiały powinny być udokumentowane. Szkolenie 
z zakresu higieny rąk powinna przejść każda nowo przyjęta osoba w 
ramach programu adaptacji zawodowej. Regularne szkolenia odbywa 
min. raz w roku cały personel. Szkolenie powinno być obowiązkowe bez 
względu na formę zatrudnienia. 
 
Osoby szkolące powinny posiadać udokumentowane kwalifikacje 
i umiejętności z zakresu higieny rąk, uprawniające do szkolenia, jednak 
aktualnie w Polsce nie są prowadzone szkolenia certyfikujące z tego 
zakresu. Wydaje się, że specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa 
epidemiologicznego jest wystarczająca do organizowania 
i przeprowadzania szkoleń z zakresu higieny rąk.  
 
 
Czy materiały edukacyjne są łatwo dostępne dla całego 
personelu medycznego? 
 
Wyjaśnienie: 
Wytyczne WHO pojawiły się stosunkowo niedawna, ale każdy szpital do 
tego czasu posiadał inne materiały, instrukcje na podstawie których 
szkolono personel. Proszę odpowiadać na to pytanie w oparciu 
o wcześniej dostępne materiały.  
 
Czy w placówce działa profesjonalna, posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje i umiejętności osoba odpowiedzialna za edukację w 
zakresie higieny rąk? 
 
Wyjaśnienie: 
Osoba posiadająca specjalizację z pielęgniarstwa epidemiologicznego 
spełnia to kryterium. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Czy w placówce jest wydzielony budżet przeznaczony na 
szkolenie z zakresu higieny rąk? 
 
Wyjaśnienie: 
W planie finansowym powinno być konkretne wskazanie na szkolenia 
w zakresie higieny. Jeśli nie ma zaplanowanego budżetu, to nie ma 
spełnionego kryterium. 
 
Ocena i informacja zwrotna 
 
Posiadanie dokumentacji z przeprowadzonych działań, szkoleń i oceny 
musi być poparte także informacją zwrotną od personelu. 
 
Pkt. 3.4 - nie wypełniamy, gdyż w Polsce nie ma obserwatorów higieny 
rąk, przeszkolonych przez WHO zgodnie z wytycznymi. 
 
 
Ankieta zużycia mydła i preparatów do dezynfekcji 
 
Jeśli kwestionariusz samooceny był wypełniany dla całego szpitala 
to konsekwentnie ta ankieta również tak powinna zostać uzupełniona. 
Jeśli natomiast samoocenę przeprowadzono tylko dla niektórych 
oddziałów, to ankieta zużycia mydła powinna być uzupełniona dla 
każdego z tych oddziałów z osobna – jedna ankieta na jeden oddział. 
 
Co to jest centralna jednostka zaopatrująca? 
 
Jednostka która w całości zajmuje się zakupami: od momentu złożenia 
zamówienie do zakupu. 
 

 
Formularz obserwacji podstawowy 
 
Winien być wypełniany anonimowo.  
 
Wyjaśnienie skrótów: 
Kategoria Zawodowa – lekarz, pielęgniarka, położna, personel 
pomocniczy, inni pracownicy opieki zdrowotnej; 
 
 



Liczba – liczba obserwowanych pracowników opieki zdrowotnej 
należących do tej samej kat. zawodowej (ten sam kod), gdy wchodzą w 
obszar obserwacji i występuje sytuacja w której wskazana jest higiena 
rąk. 
 
Sytuacja – co najmniej jedno wskazanie do higieny rąk 
 
Wskazanie – powód motywujący do czynności higieny rąk; wszystkie 
wskazania, które mają zastosowanie w danym momencie musza być 
odnotowane. 
 
Czynności higieny rąk – reakcja personelu na wskazanie do higieny 
rąk; może to być albo czynność pozytywna poprzez zastosowanie 
preparatu do dezynfekcji lub mycia rąk, albo czynność negatywna 
poprzez pominięcie zastosowania preparatu do dezynfekcji lub mycia rąk. 
 
Pominięto - nie wykonano żadnej czynności higieny rąk 
 

 
Badanie obserwacyjne winno obejmować możliwie jak 
największą liczbę obserwacji. Liczba obserwacji powinna być 
porównywalna dla każdej kategorii zawodowej, tzn. jeśli 
dokonano przykładowo 20 lub 50 obserwacji dla lekarzy, to tyle 
samo też winno dotyczyć pielęgniarek i pozostałego personelu.  
Dla programu „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” zalecane jest 
uzupełnienie minimum 100 epizodów obserwacyjnych dla 
każdej z poszczególnych grup zawodowych.   
 

 


