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Higiena rąk - Kwestionariusz samooceny wg WHO 2010 
Wersja polska: kwiecień 2013 
Wprowadzenie i instrukcja dla użytkownika  
 

Kwestionariusz samooceny higieny rąk to narzędzie systemowe, które pozwala na przeprowadzenie 
analizy w zakresie promocji i praktyki higieny rąk w poszczególnych placówkach prowadzących 
działalność leczniczą. 
 

Do czego służy?  

Kwestionariusz samooceny higieny rąk umożliwia analizę bieżących możliwości i dotychczasowych 
osiągnięć i wspomaga określenie przyszłych planów i celów działania. Sprawdza się w szczególności 
jako narzędzie diagnostyczne służące do zidentyfikowania kluczowych problemów, wymagających  
uwagi i działań korygujących. Wnioski wynikające z  kwestionariusza mogą pomóc w opracowaniu 
planu działania wspierającego realizację programu promocji higieny rąk w placówce prowadzącej 
działalność leczniczą. Każde kolejne wykorzystanie kwestionariusza samooceny higieny rąk pozwala 
na dokumentowanie postępów. Reasumując,  kwestionariusz powinien stać się narzędziem w 
procesie wdrażania i utrwalania kompleksowego programu higieny rąk w placówkach prowadzących 
działalność leczniczą. 
 

Kto powinien korzystać z kwestionariusza samooceny higieny rąk? 

Narzędzie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy higieny 
rąk w placówkach prowadzących działalność leczniczą. Jeżeli w placówce nie wdraża się żadnej 
strategii w tym zakresie, kwestionariuszem mogą posłużyć się specjaliści zajmujący się zwalczaniem 
zakażeń lub zarząd i kierownictwo placówki. Kwestionariusz może być wykorzystywany przez 
jednostki prowadzące działalność leczniczą znajdujące się na dowolnym etapie wdrażania programu 
promocji higieny rąk.   
 

Struktura kwestionariusza  

Kwestionariusz samooceny higieny rąk podzielony jest na pięć części i zawiera 27 wskaźników. Pięć 
części odpowiada pięciu elementom „Wielokierunkowej strategii WHO na rzecz poprawy higieny 
rąk”1 (http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.html), a wskaźniki dobrano tak, aby   
reprezentowały kluczowe elementy poszczególnych elementów. Wskaźniki opracowano na 
podstawie zgromadzonych dowodów i uzgodnień ekspertów a następnie przekształcono w formę 
pytań, dla których dokonuje się wyboru  jednej ze zdefiniowanych odpowiedzi („Tak/Nie” lub opcja 
wielokrotnego wyboru). Na podstawie sumy punktów uzyskanych po wypełnieniu pięciu części 
kwestionariusza, bieżący status jednostki jest kwalifikowany na jednym z czterech poziomów 
promocji i praktyki higieny rąk: niewystarczającym, podstawowym, średnio zaawansowanym i 
zaawansowanym. Dla umożliwienia oceny całej jednostki przy dużym zróżnicowaniu poziomu między 
poszczególnymi oddziałami szpitala, należy wypełnić tabelę dotyczącą punktu 1. dla każdego 
oddziału oddzielnie, a następnie wyniki podsumować celem uśrednienia i określenia czy dany 
warunek jest spełniony w poniżej 50% lub ponad 50% lub w 100% oddziałów i przypisać określoną w 
tabeli punktację. 
Niewystarczający: Stwierdzono braki, zarówno z zakresie praktyki jak i promocji higieny rąk. 
Niezbędne są istotne działania naprawcze.  

Podstawowy: Wprowadzono część właściwych rozwiązań, jednak nie spełniają one wymaganych 
standardów. Należy wprowadzić dalsze działania naprawcze.  

Średnio zaawansowany: wdrożono odpowiednią strategię promocji i poprawiono praktykę w 
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zakresie higieny rąk. Na obecnym etapie najbardziej istotne jest opracowanie długofalowych planów, 
które pozwolą utrwalić dotychczasowe osiągnięcia i poczynić dalsze postępy.  

Zaawansowany: Wdrożono, w sposób dający trwałe efekty, odpowiednią promocję i praktykę 
higieny rąk lub uzyskano odpowiednią poprawę, która pozwala na wdrożenie   kultury organizacyjnej 
nakierowanej na  bezpieczeństwo opieki.  
 

Ustalono również kryteria wyłaniania najlepszych jednostek czyli liderów, ułatwiające identyfikację 
szpitali, które mogą pełnić funkcję ośrodków referencyjnych i promować  higienę rąk poprzez 
prowadzenie badań, wdrażanie innowacji i dzielenie się informacjami.  
Ocenę prowadzoną w oparciu o przyjęte kryteria dla wyłaniania liderów powinny przeprowadzić 
tylko te jednostki, które zakwalifikowały się na poziom zaawansowany (patrz: instrukcje).  
 
Jak działa kwestionariusz? 

Wypełniając poszczególne części  kwestionariusza oceny higieny rąk i odpowiadając na poszczególne 
pytania należy zakreślić właściwą odpowiedź.  Każdej odpowiedzi przypisano odpowiednią punktację. 
Po wypełnieniu poszczególnych  części należy zsumować  wszystkie uzyskane punkty i wyliczyć sumę 
cząstkową. W celu końcowej interpretacji wyników sumuje się punktacje cząstkowe uzyskane w 
poszczególnych częściach kwestionariusza i wylicza całkowitą liczbę punktów, która określa poziom 
higieny rąk dla ocenianej jednostki.  
 

Ocena nie powinna zająć dłużej niż około 30 minut zakładając, dostępność  wszystkich niezbędnych 
informacji. 
 

W kwestionariuszu znajduje się kolumna zawierająca „narzędzia wdrożeniowe WHO”, w której 
wymienione zostały narzędzia udostępnione w ramach Pierwszej Światowej Inicjatywy na rzecz 
Bezpieczeństwa Pacjentów, służące  wdrożeniu „Wielokierunkowej strategii WHO na rzecz poprawy 
higieny rąk” dostępne obecnie w wersji angielskojęzykowej na stronie WHO -  
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.html. W toku realizacji programu w Polsce,  
udostępniona zostanie wersja polskojęzyczna w/w materiałów. Narzędzia zestawiono z 
odpowiednimi wskaźnikami, co może być  przydatne przy opracowywaniu planu działania z 
uwzględnieniem  obszarów wymagających poprawy.  
 
Czy kwestionariusz samooceny higieny rąk może być wykorzystany do porównywania jednostek 
prowadzących działalność leczniczą? 

W przypadku placówek prowadzących działalność leczniczą lub organów krajowych można rozważyć 
wykorzystanie przedstawionego narzędzia do przeprowadzenia oceny porównawczej, jednak należy 
pamiętać, że kwestionariusz nie został opracowany z myślą o prowadzeniu ocen zewnętrznych. W 
związku z tym należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka nierozerwalnie związane z wykorzystaniem 
narzędzia samooceny dla potrzeb oceny porównawczej - zaleca się   ostrożność przy porównywaniu 
jednostek  ze względu na ich różne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.  Niezbędne jest tu 
uwzględnienie zróżnicowania poziomu referencyjności, rodzaju udzielanych świadczeń oraz 
infrastruktury jednostek prowadzących działalność leczniczą. 
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Kwestionariusz samooceny higieny rąk 2010 (wersja polska: luty 2013) 

1. Zmiana systemu 

Pytanie  Odpowiedź Punkty Narzędzia opracowane 
przez WHO 

 1.1 
Na ile łatwo dostępny jest w 
placówce preparat do odkażania 
rąk na bazie alkoholu? 
 
Proszę wybrać jedną 
odpowiedź 
 
Preparat może być dostępny w 
dozownikach zamontowanych 
na stałe w odległości max. 2 
metrów od łóżka pacjenta lub 
w dozownikach przenośnych 
np. na wózkach lub tacach 
zabiegowych. 

Nie jest dostępny 
0 

 Badanie  
infrastruktury oddziału 

 
 Protokół oceny  

tolerancji i akceptacji 
alkoholowych preparatów 
do odkażania rąk 
używanych lub 
planowanych do użycia:  

 
 Przewodnik wdrożeniowy 

WHO 

Jest dostępny, ale nie posiada świadectwa skuteczności1 ani 
tolerancji2 

0 

Jest dostępny w mniej niż 50% oddziałów lub nie jest stale 
uzupełniany i okresowo go brakuje (preparat o 
udowodnionej skuteczności1 i tolerancji2) 

5 

Jest dostępny i uzupełniany na bieżąco w punktach opieki w 
50-75%  oddziałów (preparat o udowodnionej skuteczności1 i 
tolerancji2) 

10 

 Jest dostępny i stale uzupełniany w punktach opieki w 76-
90%  oddziałów (preparat o udowodnionej skuteczności1 i 
tolerancji2) 

30 

 Jest dostępny  i stale uzupełniany w ponad 90% punktach 
opieki3 (preparat o udowodnionej skuteczności1 i tolerancji2) 

50 

1.2 
Jaki jest wskaźnik  
liczby umywalek do liczby pokoi 
łóżkowych? 
 
Proszę wybrać jedną 
odpowiedź 

 Mniej niż 1:1 w ponad połowie oddziałów 0 
 Badanie infrastruktury 

oddziału 
 Przewodnik wdrożeniowy 

WHO  Co najmniej 1:1 w ponad połowie oddziałów 5 

 Co najmniej 1:1 w całej placówce w pokojach łóżkowych, w 
izolatkach,  na oddziałach intensywnej terapii oraz w 
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych 

10 

 1.3 
Czy stale dostępna jest czysta, 
bieżąca woda? 

 Nie 0  Badanie infrastruktury 
oddziału 

 Przewodnik 
wdrożeniowy WHO 

 Tak 10 

 1.4 
Czy przy każdej umywalce 
dostępne jest mydło w płynie5? 

 Nie 0  Badanie infrastruktury 
oddziału 

 Przewodnik 
wdrożeniowy WHO 

 Tak 10 

 1.5 
Czy przy każdej umywalce 
dostępne są ręczniki 
jednorazowe? 

 Nie 0  Badanie infrastruktury 
oddziału 

 Przewodnik 
wdrożeniowy WHO 

 Tak 10 

 1.6 
Czy budżet na zakup środków 
higieny rąk jest limitowany np. 
są ograniczenia środków na 
zakup preparatów do odkażania 
rąk na bazie alkoholu? 

 Tak 0 
 Przewodnik 

wdrożeniowy WHO 

Nie 10 

 

Dodatkowe pytanie: Plan działania 
 
 Proszę odpowiedzieć na to 
pytanie TYLKO, gdy uzyskano 
mniej niż 100 punktów w 
pytaniach 1.1 do 1.6: 
 
Czy istnieje realny plan poprawy 
infrastruktury6 tj. wyposażenia w 
dozowniki, umywalki, podajniki 
papierowych ręczników w  
placówce? 
 

 Nie 0 
 

 Narzędzie do planowania 
i opracowania kosztorysu 
wprowadzenia preparatu 
alkoholowego do 
odkażania rąk 

 Przewodnik lokalnej 
produkcji zalecanych 
przez WHO preparatów 
do odkażania rąk  

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak 5 

 

 Zmiana systemu ogółem /100 
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2. Szkolenie i edukacja 

Pytanie  Odpowiedź Punkty Narzędzia opracowane 
przez WHO 

 2.1. Ocena szkoleń  personelu medycznego w placówce: 

 2.1a Jak często personel medyczny 
zatrudniony  w jednostce  jest 
poddawany  szkoleniu z  zakresu 
higieny rąk7 ? 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nigdy  0  Slajdy do sesji 
edukacyjnych dla 
trenerów, obserwatorów 
i pracowników ochrony 
zdrowia  

 Filmy szkoleniowe nt. 
higieny rąk 

 Slajdy do filmów 
szkoleniowych 

 Slajdy dla koordynatora 
ds. higieny rąk 

 Techniczny podręcznik 
higieny rąk 

 Broszura higieny rąk – 
Dlaczego, jak i kiedy? 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Co najmniej raz przy przyjęciu do pracy   5 

 Regularne szkolenia dla personelu lekarskiego  i 
pielęgniarskiego lub wszystkich grup zawodowych   
(co najmniej raz w roku) 

 10 

 Obowiązkowe szkolenia dla wszystkich grup 
zawodowych  przy przyjęciu do pracy, potem 
regularne szkolenia dla wszystkich  min. raz w roku 

 20 

 2.1b Czy istnieje system monitorujący 
czy cały personel medyczny odbywa 
tego typu szkolenie, np. listy obecności 
na szkoleniach weryfikowane z listami 
zatrudnionych pracowników w 
jednostce? 

 Nie  0 

 Tak  20 

 2.2. Czy następujące materiały edukacyjne lub ich odpowiedniki o podobnej treści, opracowane przez 
zespoły kontroli zakażeń szpitalnych w ramach obowiązujących procedur, są łatwo dostępne dla całego 
personelu medycznego? 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 2.2a „Wytyczne WHO dotyczące higieny 
rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie” 

 Nie  0  Wytyczne WHO dotyczące 
higieny rąk w opiece 
zdrowotnej – 
podsumowanie 

 Tak  5 

 2.2b „Techniczny podręcznik WHO higieny 
rąk” 

 Nie  0  Techniczny podręcznik 
higieny rąk 

 Tak  5 

 2.2c „Broszura WHO nt. higieny rąk –  
Dlaczego, jak i kiedy?” 

 Nie  0  Broszura higieny rąk – 
Dlaczego, jak i kiedy? 
  Tak  5 

 2.2d „Ulotka WHO nt. stosowania rękawic”  Nie  0  Ulotka nt. stosowania 
rękawic  

 Tak  5 

 2.3 
Czy w placówce działa profesjonalna, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje  i 
umiejętności8 osoba odpowiedzialna za 
edukację w zakresie higieny rąk? 

 Nie  0 
 Wytyczne WHO dotyczące 

higieny rąk w opiece 
zdrowotnej  

 Techniczny podręcznik 
higieny rąk 

 Filmy szkoleniowe nt. 
higieny rąk 

 Slajdy do filmów 
szkoleniowych 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  15 

 2.4 
Czy w placówce istnieje system szkolenia i 
weryfikacji kompetencji osób 
odpowiedzialnych za nadzór nad 
przestrzeganiem higieny rąk? 

 Nie 0  

 Tak  15 

 2.5 
Czy w placówce jest zapewnione 
finansowanie szkoleń personelu z zakresu  
higieny rąk? 

 Nie  0 

 Wzór  pisma do 
kierownictwa w sprawie 
działania na rzecz higieny 
rąk  

 Wzór listu informującego 
kierownictwo o 
inicjatywach w zakresie 
higieny rąk 

 Propozycja  planu 
działania 

 Przewodnik wdrożeniowy 
II.2 i III.1  

 Tak  10 

 

 Szkolenia i edukacja ogółem /100 
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3. Ocena i informacja zwrotna dla personelu szpitala na temat higieny rąk 

Pytanie  Odpowiedź Punkty  Narzędzia opracowane 
przez WHO 

 3.1 
Czy co najmniej raz do roku wypełnia się w placówce ankietę 
dotyczącą infrastruktury i dostępności środków higieny rąk? 

Nie   0  Badanie  
infrastruktury 
oddziału/szpitala 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  10 

 3.2 
Czy co najmniej raz do roku sprawdza się wiedzę personelu 
medycznego na temat wskazań i technik higieny rąk? 

Nie   0  Kwestionariusz 
sprawdzający wiedzę 
personelu nt. higieny rąk 

 Pięć stand. pytań 
 Przewodnik wdrożeniowy 

WHO 

 Tak  10 

 3.3.   Pośrednia ocena przestrzegania zasad higieny rąk 

 3.3a Czy zużycie alkoholowych preparatów do odkażania rąk 
jest regularnie monitorowanie (co miesiąc lub nie rzadziej niż 
raz na 3-6 m-cy)? 

 Nie  0  Badanie zużycia mydła/ 
preparatu do odkażania 
rąk  

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  5 

 3.3b Czy zużycie mydła do rąk jest  regularnie monitorowanie 
(co miesiąc lub nie rzadziej niż raz na 3-6 m-cy)? 

 Nie  0 

 Tak  5 

 3.3c Czy zużycie alkoholowych preparatów do odkażania rąk w 
całym szpitalu  wynosi co najmniej 20 litrów na 1000 pacjento-
dni? 

 Nie  0 

 Tak  5 

 3.4 Bezpośredni monitoring przestrzegania zasad higieny rąk 
Proszę wypełnić część 3.4 tylko jeżeli w jednostce  przeszkolono obserwatorów higieny rąk  i zweryfikowano ich kwalifikacje metodą 
WHO „5 kroków higieny rąk” lub podobną 

 3.4a Jak często prowadzi się bezpośrednie obserwacje 
przestrzegania zasad higieny rąk z wykorzystaniem narzędzia 
WHO do obserwacji higieny rąk lub podobnej techniki w 
ramach kontroli wewnętrznej? 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nigdy  0   Formularz obserwacji 
przestrzegania zasad 
higieny rąk (WHO) 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Nieregularnie  5 

Regularnie raz w roku  10 

 Co 3 miesiące lub częściej  15 

  
3.4b Jaki jest ogólny wskaźnik przestrzegania zasad higieny rąk 
w szpitalu określony na podstawie kwestionariusza  WHO do 
obserwacji higieny rąk lub inne podobnego narzędzia? 
 
 
 
 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 ≤ 30%  0  Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Formularz obserwacji 
 Narzędzie do analizy 

wprowadzanych danych 
 Instrukcja do narzędzia 

analizy wprowadzanych 
danych 

 Program Epi InfoTM (9) 
 Raport ramowy 

podsumowujący dane 
 

31 – 40%   5 

 41 – 50%  10 

 51 – 60%  15 

 61 – 70%  20 

 71 – 80%  25 

 ≥81%  30 

 3.5    Informacja zwrotna 

 3.5a Natychmiastowa informacja zwrotna dla personelu 
Czy pod koniec każdej sesji obserwacyjnej przestrzegania zasad 
higieny rąk  personel uzyskuje  natychmiastową  informację 
zwrotną? 

 Nie  0   Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Formularze obserwacji i 
obliczania wskaźnika 
przestrzegania higieny rąk 

 Tak 5 

 3.5b Systematyczna informacja zwrotna 
Czy regularnie (min. raz na 6 m-cy) przekazywana jest  informacja zwrotna, uwzględniająca  dane i  
wskaźniki dotyczące  higieny rąk, z porównaniem w różnych okresach i oddziałach higieny rąk 

 Raport ramowy 
podsumowujący dane  
infrastruktury oddziału 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 3.5b.i Personelowi ochrony zdrowia?  Nie  0 

 Tak  7,5 

 3.5.b.ii Kierownictwu placówki?  Nie  0 

 Tak  7,5 

Ewaluacja i informacja zwrotna ogółem /100 
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4. Promowanie procedur higieny rąk w miejscu pracy 

Pytanie  Odpowiedź Punkty  Narzędzia opracowane 
przez WHO 

4.1 
Czy są wywieszone są poniższe plakaty lub ich lokalne odpowiedniki? 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 4.1a Plakat ilustrujący  wskazania do 
higieny rąk 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nie jest eksponowany 0   5 kroków higieny rąk 
(plakat) 
  Eksponowany w mniej niż w połowie oddziałów / 

miejscach pobytu pacjenta 
 15 

 Eksponowane w ponad połowie oddziałów / 
miejscach pobytu pacjenta  

 20 

 Eksponowane we wszystkich oddziałach / 
miejscach pobytu pacjenta 

 25 

4.1b Plakat ilustrujący  prawidłowe 
stosowanie preparatu do odkażania 
rąk  
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nie jest  eksponowany  0  Jak należy stosować 
preparat do odkażania 
rąk? (plakat) 
 

 Eksponowany w mniej niż w połowie oddziałów / 
miejscach pobytu pacjenta  

 5 

 Eksponowany w ponad połowie oddziałów / 
miejscach pobytu pacjenta  

 10 

 Eksponowany we wszystkich oddziałach / miejscach 
pobytu pacjenta  

 15 

4.1c Plakat prezentujący  prawidłową 
technikę mycia rąk 
  
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nie jest eksponowany  0  Jak należy myć ręce? 
(plakat) 
  Eksponowane w mniej niż w połowie oddziałów / 

miejscach pobytu pacjenta  
 5 

 Eksponowany w ponad połowie oddziałów / miejsc 
pobytu pacjenta  

 7,5 

 Eksponowany we wszystkich oddziałach / miejscach 
pobytu pacjenta  

 10 

4.2 
Jak często przeprowadza się 
systematyczną kontrolę plakatów w 
celu identyfikacji  uszkodzeń i 
ewentualnej wymiany?  
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Nigdy  0 
 Przewodnik wdrożeniowy 

WHO 

 Co najmniej raz do roku  10 

 Nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące  15 

 4.3 
Czy promocję higieny rąk prowadzi się 
przez ekspozycję i regularną 
aktualizację innych plakatów niż wyżej 
wymienione? 

 Nie  0  Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  10 

 4.4 
Czy ulotki informacyjne nt. higieny rąk 
są dostępne na oddziałach? 

 Nie  0  Ulotka nt. higieny rąk – 
Kiedy i jak ją stosować? 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  10 

 4.5 
Czy w jednostce są dostępne inne 
materiały edukacyjne na temat higieny 
rąk np. kubki, wygaszacze ekranów, 
plakietki, naklejki i inne? 

 Nie  0 
 Wygaszacze ekranu: Ratuj 

życie, czyść ręce 
 Przewodnik wdrożeniowy 

WHO  Tak  15 

 

 Materiały edukacyjne  w miejscu pracy /100 
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5. Kultura organizacyjna sprzyjająca bezpieczeństwu i higienie rąk  
 

Pytanie  Odpowiedź Punkty  Narzędzia opracowane 
przez WHO 

 5.1 
Osoby/zespół osób  które odpowiadają za promocję i wdrożenie optymalnej praktyki higieny rąk w 
placówce (10) 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 5.1a Czy istnieje taki zespół?/czy jest taka osoba? Nie  0 

Tak  5 

 5.1b Czy zespół/osoba odbywa regularne spotkania (min. raz na miesiąc)? Nie  0 

Tak   5 

 5.1c Czy oddziały /personel szpitala przeznaczają czas na kampanię higieny 
rąk i nauczanie zasad higieny rąk? 

 Nie   0 

 Tak  5 

 5.2 
Czy następujący członkowie kierownictwa/zarządu w konkretny sposób zaangażowali się we wspieranie 
działań na rzecz poprawy higieny rąk? 

 Formularz  pisma do 
kierownictwa w sprawie 
działania na rzecz higieny 
rąk  

 Formularz listu 
informującego 
kierownictwo o 
inicjatywach w zakresie 
higieny rąk 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 5.2a Dyrektor Naczelny  Nie  0 

 Tak  10 

 5.2b Zastępca Dyrektora ds. medycznych/ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz 
Szpitala 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.2c Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa/Pielęgniarka Naczelna/ 
Pielęgniarka Przełożona 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.3 
Czy wprowadzono program promocji higieny rąk w całej placówce związany ze 
Światowym Dniem Higieny Rąk 5 maja (Coroczna inicjatywa WHO: Ratuj życie 
– Myj ręce)? 

 Nie  0  Trwała poprawa – w 
formie dodatkowej 
inicjatywy  

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 Tak  10 

 5.4  
Czy istnieją systemy identyfikacji najlepiej realizujących higienę rąk przedstawicieli wszystkich grup 
zawodowych w szpitalu? 

  

 5.4a System identyfikacji mistrzów/liderów higieny rąk 11  Nie  0 

 Tak  5 

 5.4b System motywacji/gratyfikacji/uznania dla osób,  będących liderami  
właściwej  higieny rąk 12   
 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.5 
 Zaangażowanie pacjentów w promocję higieny rąk: 

 Wytyczne w sprawie 
angażowania pacjentów i 
ich organizacji w 
realizację inicjatyw na 
rzecz higieny rąk  

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 5.5a Czy pacjenci informowani są o istotności higieny rąk, np. poprzez 
ulotki/materiały informacyjne/ plakaty 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.5b Czy formalnie wdrożono  program zaangażowania pacjentów w 
propagowanie właściwej higieny rąk 

 Nie  0 

 Tak  10 
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 5.6 
Czy w jednostce  wdrożono  inicjatywy wspierające stałe doskonalenie w zakresie higieny rąk np.: 

 Trwała poprawa – 
dodatkowe inicjatywy 
dotyczące higieny rąk 

 Przewodnik wdrożeniowy 
WHO 

 5.6a Narzędzia do e-learningu nt. higieny rąk  Nie  0 

 Tak  5 

 5.6b Czy ustalane są coroczne  zadania i cele w zakresie higieny rąk w całej 
placówce? 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.6c Czy opracowano  system wewnętrznego udostępniania sprawdzonych i 
rzetelnych innowacji w zakresie higieny rąk? 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.6d Czy zagadnienia dotyczące higieny rąk są poruszane w biuletynie 
wewnętrznym lub podczas zebrań klinicznych lub innych posiedzeń personelu? 

 Nie  0 

 Tak  5 

 5.6e Czy działa  system indywidualnej odpowiedzialności za realizację 
procedury? 13? 

Nie   0 

 Tak  5 

 5.6f Czy działa  system wsparcia rówieśniczego/koleżeńskiego 14?  Nie  0 

 Tak  5 

Kultura organizacyjna sprzyjająca bezpieczeństwu pacjentów /100 
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OBJAŚNIENIA DO KWESTIONARIUSZA 
1. Skuteczność:  
Preparaty do odkażania rąk na bazie alkoholu powinny spełniać przyjęte normy skuteczności działania 
przeciwdrobnoustrojowego dla potrzeb antyseptyki rąk (normy EN lub PN, ew. inne zaakceptowane 
w kraju). Preparaty alkoholowe do odkażania rąk o optymalnej skuteczności 
przeciwdrobnoustrojowej na ogół zawierają od 75 do 85% etanolu, izopropanolu, propanolu lub 
mieszaninę tych składników. Preparaty o składzie zalecanym przez WHO zawierają 75%  (v/v) 
izopropanolu lub 80% (v/v) etanolu. 
 
2. Tolerancja dla skóry:  
Preparaty na bazie alkoholu są dobrze tolerowane przez skórę (tzn. nie działają szkodliwie i nie 
powodują podrażnień skóry), jeżeli stosowane są w praktyce klinicznej, co potwierdzają wiarygodne 
dane. Można odwołać się do „Protokołu oceny tolerancji i akceptacji alkoholowych preparatów do 
odkażania rąk używanych lub planowanych do użycia”.   
 
3. Punkt opieki:  
Miejsce, w którym współistnieją trzy elementy: pacjent, pracownik opieki zdrowotnej, oraz 
procedury pielęgnacyjne lub lecznicze wymagające kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem (w 
ramach strefy pacjenta). Środki wykorzystywane w punkcie opieki powinny być dostępne bez 
konieczności opuszczania strefy pacjenta, w idealnych warunkach powinny być w zasięgu ręki 
personelu lub w odległości nie większej niż 2 metry w postaci dozownika zamontowanego na stałe 
lub dozownika przenośnego dostępnego na wózku lub tacy zabiegowej. 
 
4. Czysta, bieżąca woda:  
Zaopatrzenie w wodę doprowadzoną za pomocą instalacji wodnej (lub tam, gdzie nie jest ona 
dostępna, woda powinna pochodzić ze znajdującego się na miejscu zbiornika i być poddana 
odpowiedniej dezynfekcji), która spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa mikrobiologicznego i 
chemicznego. Szczegółowe informacje znajdują się w publikacji dotyczącej podstawowych norm 
zdrowia środowiskowego w opiece zdrowotnej  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241547239_eng.pdf). 
 
5. Mydło:  
Środki na bazie detergentów niezawierające dodatkowych składników przeciwdrobnoustrojowych lub 
składniki te dodane są tylko jako konserwanty. Dostępne w płynie.  
 
6. Infrastruktura:  
Mianem “infrastruktury” określa się organizację placówki, wyposażenie, sprzęt i środki potrzebne do 
osiągnięcia optymalnej praktyki higieny rąk. W szczególności termin ten odnosi się do wskaźników 
ujętych w pytaniach 1.1-1.5 i dokładnie opisanych w pierwszej części „Wytycznych WHO w sprawie 
higieny rąk w opiece zdrowotnej 2009”, w rozdziale 23.5 np. dostępność preparatów do odkażania 
rąk na bazie alkoholu we wszystkich punktach opieki, stałe zaopatrzenie w czystą, bieżącą wodę oraz 
wskaźnik liczby umywalek do liczby pokoi łóżkowych na poziomie 1:1 z zastrzeżeniem, że przy każdej 
umywalce powinny być dostępne jednorazowe ręczniki. 
 
7. Szkolenie z  zakresu  higieny rąk:   
Szkolenie można przeprowadzić wykorzystując różne metody nauczania, jednak  informacje powinny 
być spójne z „Wielokierunkową strategią WHO na rzecz poprawy higieny rąk” lub podobnym 
materiałem. W szkoleniu należy uwzględnić: 
• Definicję, oddziaływanie i zagrożenie zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną  
• Główne mechanizmy przenoszenia patogenów związanych z opieką zdrowotną  
• Zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną i krytyczną rolę jaką pełni higiena rąk 
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• Wskazania do higieny rąk (na podstawie publikacji WHO „5 kroków higieny rąk”  ) 
• Prawidłową technikę higieny rąk (patrz: „Jak należy stosować preparaty do odkażania rąk?” i „Jak 
należy myć ręce?”)  
 
8. Personel posiadający odpowiednie umiejętności:  
Lekarze i pielęgniarki przeszkoleni w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, których zadania 
obejmują szkolenie personelu. W niektórych jednostkach  są to lekarze lub pielęgniarki, zajmujący się 
rutynową  pracą kliniczną, którzy  poświęcają swój czas na zdobycie rzetelnej wiedzy w oparciu o  
dowody oraz prawidłową  praktykę higieny rąk (minimalny zakres wymaganej wiedzy zawierają 
„Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej”  oraz „Techniczny podręcznik higieny 
rąk” ). 
 
9. Epi InfoTM:  
oprogramowanie, które można nieodpłatnie ściągnąć ze strony internetowej CDC 
(http://www.cdc.gov/epiinfo/) 
 
10. Osoby/Zespół osób:  
Skład takiego zespołu może być zróżnicowany. Najczęściej w skład zespołu wchodzą osoby zajmujące 
się zwalczaniem zakażeń (Zespół/Komitet ds. Kontroli Zakażeń) , a jego skład waha się (w zależności 
od dostępnych zasobów) od jednego do kilku pracowników, odpowiedzialnych za wdrażanie 
programu higieny rąk i  reprezentujących różne działy w danej placówce.  
 
11. Lider higieny rąk:  
Osoba będąca rzecznikiem bezpieczeństwa pacjenta, personalizująca  przestrzeganie standardów 
higieny rąk, która przyjmuje odpowiedzialność za promowanie projektu na swoim oddziale lub w 
całej placówce. 
 
12.  Osoba wyznaczająca wzorzec postępowania w zakresie higieny rąk:   
„Mistrz higieny rąk” jest przykładem dla innych osób powielających jej zachowanie. Szczególnie 
istotne jest to, aby osoba, która służy  przykładem w zakresie przestrzegania higieny rąk  wykazywała  
się wskaźnikiem przestrzegania obowiązujących procedur higieny rąk przynajmniej na poziomie 80% 
oraz potrafiła praktycznie uczyć i przekazywać informacje na temat koncepcji „5 kroków higieny rąk 
wg WHO”. 
 
13. System odpowiedzialności osobistej:  
Podejmowane są konkretne działania w celu zmotywowania pracowników służby zdrowia do wzięcia 
odpowiedzialności za swoje zachowanie,  związane z przestrzeganiem higieny rąk. Przykładowe 
działania obejmują powiadomienia przekazywane przez obserwatorów lub personel zajmujący się 
zwalczaniem zakażeń, upomnienia  współpracowników oraz raporty przekazywane kierownictwu 
placówki z możliwością wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do poszczególnych pracowników w 
przypadku negatywnej oceny  indywidualnej. 
 
14. System wsparcia rówieśniczego/koleżeńskiego:  
Program, w ramach którego każdemu nowemu pracownikowi przydziela się przeszkolonego, 
posiadającego odpowiednie doświadczenie kolegę, który odpowiada za wprowadzenie nowej osoby 
w zagadnienia dotyczące kultury organizacyjnej związanej z przestrzeganiem higieny rąk w danej 
placówce (w tym szkolenie praktyczne obejmujące stosowne wytyczne i rekomendacje oraz , techniki 
dotyczące i higieny rąk, a także instruktaż i objaśnienie zasad  dotyczących higieny rąk. 
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Interpretacja uzyskanych wyników: Czteroetapowy proces 
 

1. Proszę dodać wszystkie punkty 

 

Punkty  
  Komponent Ogółem  

 
1. Zmiana systemu   

 
2. Szkolenie i edukacja   

 
3. Ewaluacja i informacja zwrotna   

 
4. Przypomnienia w miejscu pracy   

 5. Kultura organizacyjna sprzyjająca 
bezpieczeństwu opieki   

 

 

 Razem   
 

  

 

 
 

 

 
2.  

 

2. Proszę określić poziom 
higieny rąk 

  

 Punktacja Poziom higieny rąk 

  

0 - 125  Niewystarczający  

  

 126 – 250  Podstawowy 

  

 251 – 375 
Średnio zaawansowany  

  

  

 376 - 500  Zaawansowany (lub wdrożony) 

 
3. Jeżeli placówka osiągnęła poziom „zaawansowany” proszę wypełnić następną tabelę dotyczącą 
przywództwa, jeśli nie to proszę przejść do etapu 4. 

 
4. Proszę dokonać przeglądu obszarów, które według przeprowadzonej oceny wymagają poprawy i 
opracować plan działania, który będzie się ich dotyczył (zaczynając od właściwych narzędzi poprawy 
higieny rąk opracowanych przez WHO). Proszę zachować kopię tej oceny w celu porównania z 
przyszłymi wynikami. 
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 Kryteria przywództwa 

Odpowiedź  
(proszę zakreślić jedną - 
za każdą odpowiedź tak 
przyznaje się 1 punkt) 

 Zmiana systemu 

 Czy przeprowadzono analizę kosztów i korzyści związanych z zmianami infrastruktury niezbędnymi do 
osiągnięcia optymalnej higieny rąk w punkcie opieki?  Tak  Nie 

 Czy w co najmniej 80% czynności higieny rąk prowadzonych w placówce stosuje się alkoholowy preparat 
do odkażania rąk?  Tak  Nie 

 Szkolenie i edukacja 

 Czy osoba/zespół osób przeprowadzili szkolenie przedstawicieli innych placówek w zakresie promocji 
higieny rąk?  Tak  Nie 

 Czy zasady higieny rąk zostały włączone do lokalnych programów nauczania w szkołach medycznych i 
pielęgniarskich?  Tak  Nie 

 Ewaluacja i informacja zwrotna 

 Czy monitorowane są konkretne zakażenia związane z opieką zdrowotną, np. bakteriemie gronkowcowe 
(S. aureus), bakteriemie wywoływane przez bakterie Gram-ujemne, zakażenia pooperacyjne, zakażenia 
odcewnikowe 

 Tak  Nie 

 Czy istnieje system monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną na oddziałach wysokiego 
ryzyka, np. na oddziałach intensywnej terapii lub neonatologii?  Tak  Nie 

 Czy przeprowadza się (co najmniej) raz do roku badanie ankietowe obejmujące całą placówkę, dotyczące 
występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną?  Tak  Nie 

 Czy wskaźniki zakażeń związanych z opieką zdrowotną przedstawione kierownictwu placówki i 
personelowi medycznemu są spójne ze wskaźnikami przestrzegania zasad higieny rąk?  Tak  Nie 

 Czy na poziomie lokalnym prowadzi się  formalną  ocenę, dla  zrozumienia ograniczeń w uzyskaniu 
optymalnego przestrzegania higieny rąk i przyczyny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i czy wyniki 
przekazywane są kierownictwu placówki? 

Tak   Nie 

Przypominanie o zachowaniu higieny rąk w miejscu pracy 

 Czy wdrożono  system  plakatowania,  opracowany przez  personel medyczny?  Tak  Nie 

 Czy plakaty tworzone w placówce są wykorzystywane również w innych placówkach?  Tak  Nie 

 Czy opracowano i przetestowano w placówce innowacyjne materiały przypominające o konieczności  
higieny rąk? 

 Tak  Nie 

 Kultura organizacyjna sprzyjająca bezpieczeństwu opieki 

 Czy opracowano lokalny program badawczy, dotyczący  higieny rąk w zakresie kwestii wskazanych przez  
„Wytyczne WHO” ?   Tak  Nie 

 Czy placówka brała aktywny udział w przygotowaniu publikacji lub prezentacji konferencyjnej (w formie 
ustnej lub plakatu) poświęconej higienie rąk?  Tak  Nie 

 Czy pacjentów zachęca się do przypominania personelowi medycznemu  o stosowaniu  higieny rąk? 
 Tak  Nie 

 Czy pacjenci i  odwiedzający są uczeni  w jaki sposób należy prawidłowo wykonać  higienę rąk? 
 Tak  Nie 

 Czy placówka, poprzez wkład własny,  wspiera krajową kampanię higieny rąk (jeżeli taka istnieje)? 
 Tak  Nie 

 Czy ocena oddziaływania kampanii higieny rąk jest uwzględniona  podczas planowania kolejnych działań 
programu zwalczania zakażeń?  Tak  Nie 

 Czy placówka ustala coroczny cel dotyczący poprawy higieny rąk w całej jednostce? 
 Tak  Nie 

 Jeżeli placówka posiada taki cel, to czy w ubiegłym roku został on zrealizowany? 
 Tak  Nie 

Razem /20 

Jednostka uzyskała  status przywództwa w zakresie  higieny rąk jeżeli odpowiedziano „tak” na co 
najmniej jedno pytanie w każdej kategorii a łączna ilość uzyskanych punktów wynosi 12 lub więcej.  
 
Gratulujemy i dziękujemy!   
 
 
 



str. 13 

 

DODATKOWA TABELA NA KAŻDY ODDZIAŁ  

 
Dodatkowe pytanie: Plan działania 
 

 Proszę odpowiedzieć na to pytanie 
TYLKO, gdy uzyskano mniej niż 100 
punktów w pytaniach 1.1 do 1.6: 
 
Czy istnieje realny plan poprawy 
infrastruktury6 tj. wyposażenia w 
dozowniki, umywalki, podajniki 
papierowych ręczników w  placówce? 
 

Nie 0 
 

Tak 5 

 

 Zmiana systemu ogółem /100 

  

1. Zmiana systemu 

Pytanie  Odpowiedź Punkty  

 1.1 
Na ile łatwo dostępny jest w ODDZIALE 
preparat do odkażania rąk na bazie 
alkoholu? 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 
 
Preparat może być dostępny w 
dozownikach zamontowanych na stałe 
w odległości max. 2 metrów od łóżka 
pacjenta lub w dozownikach 
przenośnych np. na wózkach lub 
tacach zabiegowych. 

Nie jest dostępny 
0 

 

Jest dostępny, ale nie posiada świadectwa skuteczności1 ani tolerancji2 
0 

Jest dostępny w mniej niż połowie POKOI  lub nie jest stale uzupełniany i 
okresowo go brakuje (preparat o udowodnionej skuteczności1 i 
tolerancji2) 

5 

Jest dostępny i uzupełniany na bieżąco, także w punktach opieki w 50-
75%  POKOI (preparat o udowodnionej skuteczności1 i tolerancji2) 

10 

 Jest dostępny i stale uzupełniany w punktach opieki w 76-90%  POKOI 
(preparat o udowodnionej skuteczności1 i tolerancji2) 

30 

 Jest dostępny w  i stale uzupełniany w ponad 90% punktach opieki3 
(preparat o udowodnionej skuteczności1 i tolerancji2) 

50 

1.2 
Jaki jest wskaźnik  
liczby umywalek do liczby pokoi 
łóżkowych? 
 
Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 Mniej niż 1:1 w ponad 90%  POKOI 0 
 

 Co najmniej 1:1 w ponad 90%  POKOI 5 

 Co najmniej 1:1 w CAŁYM ODDZIALE w pokojach łóżkowych, w izolatkach,  
na oddziałach intensywnej terapii oraz w gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych 

10 

 1.3 
Czy stale dostępna jest czysta, bieżąca 
woda we wszystkich pokojach\? 

Nie 0  

Tak 10 

 1.4 
Czy przy każdej umywalce dostępne 
jest mydło w płynie5? 

Nie 0  

Tak 10 

 1.5 
Czy przy każdej umywalce dostępne są 
ręczniki jednorazowe? 

Nie 0  

Tak 10 

 1.6 
Czy budżet na zakup środków higieny 
rąk jest limitowany np. są ograniczenia 
środków na zakup preparatów do 
odkażania rąk na bazie alkoholu? 

Tak 0 
 

Nie 10 


