
Mirosława Malara
Prezes 

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego

Kraków 20-21.05.2013r

„ 

Czyste ręce „Plus dla Ciebie”
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.........

XVII Konferencja
 Jakość w Opiece Zdrowotnej



Zakażenia szpitalne w Polsce
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1961 
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dla pracowników medycznych 
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wg CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention)
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1995 
APIC – (Amer. Stow. Profesjonalistów 

Kontroli Zakażeń) dopuszczenie w 

szerszym stopniu alkoholu do dezynfekcji 

rąk personelu medycznego
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1996 
HICPAC (Komitet Nadzorujący Kontrolę 

Zakażeń w Ochronie Zdrowia) - alkoholowy 

środek  antyseptyczny do dezynfekcji przy 

kontakcie z pacjentem skolonizowanym 

VRE lub MRSA
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2002  
Nowe zalecenia HICPAC/APIC/SHEA 

(Stowarzyszenia Epidemiologii w Ochronie 

Zdrowia) / IDSA (Amer. Towarzystwo 

Chorób Zakaźnych)
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1884r.  Ignacy Semmelweis – lekarz położnik, prekursor 
antyseptyki 

2008r. 15 październik – UNICEF, Światowy                       
Dzień Mycia Rąk

2009r.- wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące 
higieny rąk z 2009 roku 

2011 r. – Ogólnopolska Akcja „Czyste ręce – plus dla Ciebie”,  
   i wiele innych ...

Zarządzanie ryzykiem – strategie promujące higienę rąk
2013r. –   gdzie  jesteśmy: jako szpital , pracownicy, 

społeczeństwo ?

Trochę historii.....



 Prawidłowa higiena rąk to skuteczna           
 i najtańsza metoda walki  z zakażeniami szpitalnymi 

Ręce to bardzo aktywna i bezpośrednia droga
   przenoszenia patogenów ze źródła / rezerwuaru

   na osobnika wrażliwego

 Ręce – to najczęściej używany instrument, 
       a „czysta opieka jest bezpieczną opieką” 

 

    
 



Nasze ręce dawniej i 
obecnie?
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poruszają, głaszczą, dotykają, grzeją, 

chwytają, uderzają, uciskają, leczą, 

badają, pielęgnują, myją, nacierają, 

masują, operują, czują ... 



Zarówno kontakt 
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•Nabycie patogenu od pacjenta lub z jego otoczenia 
•Przeżycie na skórze rąk personelu
•Przeniesienie na kolejnego pacjenta lub na sprzęt 
medyczny
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fizjologiczna

Flora stała - 
fizjologiczna

60-90% personelu szpitalnego przenosi drobnoustroje 
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•zanieczyszczenia środowiska

•stanu skóry: (uszkodzenia, wilgotności, obecności 

pierścionków lub obrączek)
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Taki jest efekt braku precyzji ;)Taki jest efekt braku precyzji ;)



Herpes-virus
150 - 250 nm

Mumps-virus
120 - 150 nm

Influenza-virus
120 - 150 nm

HIV-virus
100 - 120 nm

Variola virus
120 - 320 nm Adeno-virus

70 - 80 nm

Polymona-virus
44 - 55 nm

Hepatitis-B-virus
40 - 45 nm

Poliomyelitis-virus
ca. 25 nm

 Mała „dziura“ w rękawiczkach ma wielkość 5000 nm 
(10-9 metrów) !
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Dlatego mycia i dezynfekcji nie należy 
bagatelizować!

Dlatego mycia i dezynfekcji nie należy 
bagatelizować!



 Photo: K.-P. Wefers, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universität 
Gießen

Zdjęcia przedstawiające wielkość porów w 
lateksie
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• 36% mężczyzn myje ręce 
po skorzystaniu z toalety 
publicznej
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Częstotliwość 
dezynfekcji rąk:

• OIOM 36%
• Chirurgia 47%
• Pediatria 59%

Zaobserwowano przestrzeganie procedury higieny rąk w 48% 
przypadków:

• 52% pielęgniarek
• 30% lekarzy

Metoda obserwacyjna wśród personelu 
medycznego dowiodła, że:

Metoda obserwacyjna wśród personelu 
medycznego dowiodła, że:



         Ankieta

Publikacja w „Pielęgniarka Epidemiologiczna”, Marzec 2012 Nr1 ( 48),str. 23/24/25
Beata Denisiewicz -  „Kontrola techniki mycia i dezynfekcji rąk u personelu 

medycznego”. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – 
Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

Ankieta –               22 pytania
Grupa badana –   102 pracowników szpitala
Wnioski:

Pomijanie niektórych obszarów    62,74 %

Brak czasu na dezynfekcję             21,57%

Zapominanie                                    19,61%

Alergia skórna                   15,69%

                                                         



Opinia Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

   Sztuczne paznokcie, 
   tzw. TIPSY, mogą
   być niebezpieczne
   dla chorych i odgrywać  

   negatywną rolę 
   w rozprzestrzenianiu
   zakażeń szpitalnych,
   dlatego ich noszenie
   jest niewskazane.

 Kierownicy zakładów
  opieki zdrowotnej są
  zobowiązani do wyeliminowania
  wszelkich wektorów
  przenoszenia zakażeń...



znaczenie procedur...

Procedura to:

 całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie

 wynik dyskusji i zgody zespołu dotyczący wybranego, 
  określonego zagadnienia

 stworzenie użytecznego modelu postępowania dla
  poprawy bezpieczeństwa pacjenta

 dobra praktyka w przestrzeganiu zasad 



Od kilkunastu lat w Polsce prowadzone są 
szkolenia, które mają zwiększyć świadomość 
personelu dotyczącą zakażeń drobnoustrojami 
chorobotwórczymi oraz ich zapobiegania 
poprzez odpowiednią higienę rąk. 
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Wciąż jednak efekty tych szkoleń nie są zadowalające i dużo 
jeszcze jest w tej sprawie  do zrobienia. 
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 Elementy edukacji i poparcia ze strony starszych 
stopniem pracowników (IA)

 Podkreślanie dobrych i złych stron różnych metod 
dekontaminacji rąk (II)

 Monitorowanie stosowania się pracowników do 
zalecanych sposobów utrzymania higieny rąk i 
dostarczanie im informacji zwrotnych na ten temat 
(IA)

 Zachęcanie do współpracy w promowaniu higieny rąk 
pacjentów i ich rodziny (II)

 

WHO zaleca:
Programy edukacyjne...



Od roku 2011 bardzo ważną rolę na mapie 
znaczących wydarzeń naukowych, które w 
ciekawy, nowoczesny sposób prezentują 
wiedzę z zakresu antyseptyki i dezynfekcji rąk 
odgrywa ogólnopolski program edukacyjny.
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• 5 Grudnia 2011 roku – I Konferencja 
naukowa „Czyste ręce – Plus dla Ciebie” 
– Katowice
• 15 Października 2012 roku – II 
Konferencja naukowa „Czyste ręce – 
Plus dla Ciebie” – Wrocław

Do grudnia 2012 roku odbyły się 2 ogólnopolskie 
konferencje naukowe, których pomysłodawcą i sponsorem 
była firma Schulke Polska Sp. z o.o.: 
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Każda z opisywanych konferencji gościła ponad 200 uczestników 
reprezentujących na co dzień następujące jednostki: podmiotów 
leczniczych, sanepidy, urzędy miejskie, Uniwersytet Medyczny 
(studenci) .
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• 15 października 2011 roku,
Światowy Dzień Mycia Rąk – Pasaż Grunwaldzki – 
Wrocław
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 Do grudnia 2012 roku odbyły się dwie społeczne 
akcje edukacyjne pt. „Twoje Zdrowie w Twoich 
Rękach”:
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Organizatorzy przygotowali m. in. stanowiska do kontroli skuteczności mycia rąk 
(ujawniające, czy są one rzeczywiście czyste) oraz stanowiska do diagnostyki 
skóry. Sympatyczni studenci demonstrowali zarówno dorosłym jak i dzieciom jak 
należy prawidłowo myć ręce, aby były one rzeczywiście czyste i pozbawione 
drobnoustrojów. Efekt takiego treningu można było od razu sprawdzić w specjalnej 
lampie podświetlającej „brudne” miejsca. Równocześnie na scenie Pasażu 
Grunwaldzkiego można było wysłuchać interesujących rozmów z ekspertami: 
mikrobiologiem, dermatologiem, alergologiem i pediatrą. Nic dziwnego, że akcja 
twoje Zdrowie w Twoich rekach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem całych 
rodzin. 
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W ramach propagowania społecznych działań edukacyjnych 
prowadzących do podnoszenia świadomości w zapobieganiu 
zakażeniom przenoszonym przez ręce oprócz wymienionych 
inicjatyw ma miejsce współpraca z jednostkami rządowymi 
takimi jak:
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Akcja została przeprowadzona pod patronatem WSSE Katowice 
oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego 
- lek. med. Grzegorz Hudzik

Współpraca obejmowała działania edukacyjne 
ogłoszone przez Stację na terenie województwa 
śląskiego pod nazwą: „Szkoła Czystych Rąk”. 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Katowicach 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Katowicach 





Zarówno uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w 
konkursach edukacyjnych jest certyfikowane. Uczestnicy konferencji 
naukowych otrzymują certyfikaty uczestnictwa natomiast laureaci otrzymują 
certyfikaty za zdobyte miejsca w konkursie. Oprócz osób biorących udział w 
konkursie edukacyjnym certyfikowane są również szpitale, które reprezentują 
uczestnicy konkursu. 
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• spełnianie misji nauczania personelu medycznego i pacjentów zasad higieny 
rąk poprzez stworzenie kampanii promującej prawidłowe zachowania 
higieniczne            w placówkach opieki zdrowotnej

• umacnianie postaw mających na celu szerzenie prawidłowych zasad higieny 
rąk

• przybliżenie szerokiemu gronu pracowników medycznych i/lub pacjentom, 
studentom, stażystom, osobom odwiedzającym szpital, konsekwencji braku 
higieny rąk i wdrożenie działań mających na celu prewencję przenoszenia 
drobnoustrojów przez te osoby

• przybliżenie roli personelu medycznego i/lub pozostałych osób w szerzeniu 
zakażeń
 
• inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat prawidłowej 
higieny rąk

Celem programu, Czyste ręce „Plus dla Ciebie” jest:Celem programu, Czyste ręce „Plus dla Ciebie” jest:



Zdjęcia z konferencji naukowych 
programu Czyste ręce „Plus dla 

Ciebie”
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Materiały promocyjne użyte podczas programu 
Czyste ręce „Plus dla Ciebie”

Widokówka z techniką mycia rączek dla dzieci – wierszyk 
edukacyjny



Zaproszenie do konkursu 
edukacyjnego



Ulotka informacyjna - Kiedy należy myć 
ręce
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Naklejki 
samoprzylepne



Plakat akcji studentów w Pasażu Grunwaldzkim – 
Wrocław 



Plakaty informacyjne - ścienne





CEL

•  zwiększeniezwiększenie świadomości personelu medycznego, że to  świadomości personelu medycznego, że to 
właśnie ręce są głównym wektorem przenoszenia zakażeń właśnie ręce są głównym wektorem przenoszenia zakażeń 
szpitalnychszpitalnych
•  edukacja, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena rąkedukacja, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena rąk  



•  I Edycja – 2001 r.I Edycja – 2001 r.
•  II Edycja – 2008 r.II Edycja – 2008 r.

    Przystąpiło 268 szpitali w pierwszym roku trwania akcji Przystąpiło 268 szpitali w pierwszym roku trwania akcji 
•  III Edycja – 2012 r.    www.akcjaczysterece.plIII Edycja – 2012 r.    www.akcjaczysterece.pl
Założenia: objęcie akcją 314 szpitali w pierwszym roku trwania akcjiZałożenia: objęcie akcją 314 szpitali w pierwszym roku trwania akcji

Po raz pierwszy akcja objęta przez PSPE patronatem:Po raz pierwszy akcja objęta przez PSPE patronatem:

- merytorycznym- merytorycznym

- medialnym- medialnym



www.akcjaczysterece.pl
OGÓLNODOSTĘNA PLATFORMAOGÓLNODOSTĘNA PLATFORMA

http://www.akcjaczysterece.pl/


                                                                 Patronat merytoryczny:               

Możemy uratować 200 tys. pacjentów! *

* Źródło: A.Majewski „Zdrowie w naszych rękach” – Menedżer  Zdrowia 01-02-2012



Przyłącz się do 
Akcji Czyste Ręce 
– zarejestruj się!



2013
We współpracy z CMJ rusza Akcja 

Higiena rąk to Bezpieczna Opieka
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Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka -zaproszenie do programu

 
W dniu 7 stycznia 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie

 inaugurujące program promujący higienę rąk w opiece zdrowotnej. Inicjatywa ta jest 
realizowane w ramach Dwuletniej Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Biurem 
Regionalnym dla Europy WHO a Ministrem Zdrowa na lata 2012-13 i koordynowana 
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące Ośrodkiem 
Współpracy z WHO. Działania na rzecz promocji higieny rąk w sektorze ochrony 
zdrowia są oparte o inicjatywę Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa 
Pacjentów (World Alliance for Patient Safety) WHO: Clean Care is Safer Care, służącej 
redukowaniu liczby zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej na całym świecie. 





W Polsce zainteresowanie udziałem w programie 
wyraziły liczne stowarzyszenia i organizacje, którym bliskie 

są zagadnienia poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki 
w tym Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 

Epidemiologicznych

Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka 
-zaproszenie do programu



Higiena rąk to:

- Ustawa o zawodach lekarza /pielęgniarki; Ustawa o chorobach zakaźnych...
- zaangażowanie i cierpliwość
- restrykcyjna kontrola

 ale też  Kodeks Etyki....
czyli program bezpieczeństwa dla:

 pacjentów
 pracowników medycznych i nie medycznych
 odwiedzających ( rodzin pacjentów)
 całego społeczeństwa

              Podsumowanie                 
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Dzisiaj już wiesz w czym myliłaś się wczoraj,
 być może jutro obudzisz się
 z nowym spojrzeniem na to,

 co dzisiaj wydaje Ci się pewne. 
                                         Moses Mamonides (1135-1204)



W waszych rękach spoczywa 
odpowiedzialność!

Drodzy Państwo!



  „PRIMUM NON NOCERE”

Dziękuję za 
uwagę
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