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Ankieta zużycia mydła i preparatu do dezynfekcji rąk 
Pomiar zużycia produktów w ramach wdrożenia Wielokierunkowej Strategii Poprawy Higieny 
Rąk WHO 
 
Cel 
Niniejsze narzędzie jest prostym szablonem do pomiaru zużycia produktów (np. mydła i alkoholowego preparatu do 
dezynfekcji rąk) w powiązaniu z wdrażaniem strategii poprawy przestrzegania higieny rąk. 
 
Pomiar zużycia tych produktów jest pośrednią metodą monitorowania praktyk higieny rąk. Wskaźnik ten może być 
pomocny przy całościowej ocenie wdrożenia tej interwencji oraz ogólnego opisu jej realizacji. Stanowi także narzędzie 
do monitorowania poziomu zapasów w krótkim i średnim okresie oraz pomaga oszacować prawdopodobny wzrost 
zapotrzebowania, szczególnie jeśli chodzi o alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk. 
 
Metoda 
Metoda zbierania danych oraz obszar, w którym dane są zbierane (wybrane oddziały lub cała placówka opieki 
zdrowotnej) nie powinny być zmieniane, aby otrzymać porównywalne dane w różnych punktach czasowych. 
Analiza danych może być realizowana przez dział zaopatrzenia, jeśli taki istnieje, na podstawie regularnego (co miesiąc) 
przeglądu formularzy zamówień wybranych produktów (np. alkoholowych preparatów do dezynfekcji rąk). Ewentualnie 
można pozyskać te informacje z apteki lub jednostki odpowiedzialnej za dystrybucję tych produktów na oddziały. Ważne 
jest, by zidentyfikować metodę, która odpowiada procedurze zakupu/dystrybucji na poziomie placówki i która jest 
optymalna pod względem zaangażowania czasowego oraz rzetelności informacji. 
 
Pomiary zużycia powinny być powtarzane pod koniec każdego miesiąca; jeśli to jest niemożliwe, powinny być 
wykonywane w odstępach czasowych dostosowanych do terminów zakupów/dystrybucji w szpitalu czy na oddziale. 
Tabela służąca do zbierania informacji zawarta w niniejszym dokumencie umożliwia odnotowywanie danych 
miesięcznych przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Nowy formularz należy wypełnić na każde półrocze. Jeśli 
miesięczne dane nie są dostępne, należy wpisywać skumulowane dane odpowiadające dłuższym okresom (np. 3-6 
miesięcy). Taki pomiar posłuży opracowaniu planu długofalowej płynności zaopatrzenia w produkty oraz monitorowania 
ich zużycia. 
 
Obliczenia zużycia dokonywane na podstawie zakupionych lub dystrybuowanych produktów mogą być zaburzone przez 
ilość produktów pozostających w magazynach (np. nie wszystkie produkty zostały jeszcze zużyte). Należy upewnić się, 
że ilość w magazynie jest odjęta w celu wyliczenia rzeczywistego zużycia produktu. Jest ważnym, by wskazać, czy 
odnotowana ilość odpowiada zakupionej lub zużytej ilości produktu.  
 
Jeśli stosowane są różne produkty (np. różne produkty do dezynfekcji rąk), należy wypełnić jeden formularz dla każdego 
produktu. Należy zastosować osobną tabelę w celu odnotowywania zużycia mydła. 
 
Poszczególne opakowania produktów mogą się różnić objętością i wagą. Należy zaznaczyć liczbę zużytych opakowań 
(np. liczbę butelek) oraz odpowiadającą liczbę litrów lub łączną masę produktu. 
 
Każda zmiana liczby zatrudnionych osób lub liczby łóżek musi być odnotowana (np. otwarcie nowego oddziału może w 
znaczny sposób wpłynąć na zużycie produktu). 
 
Informacja zwrotna 
 Załączone formularze służą pomiarom zużycia w okresie 6 miesięcy. 

 Formularze należy wypełniać w systemie miesięcznym, najlepiej pod koniec każdego miesiąca. 

 Pod koniec 6-miesięcznego okresu zużycie produktu można zestawić w tabeli dla całej placówki lub poszczególnych 
oddziałów. 

 Trend rosnącego zużycia wskazuje na sukces – poprawę przestrzegania higieny rąk. 

 Występujące po wdrożeniu trendy niezmienny lub malejący powinny zostać dokładnie zbadane. Przyczyną może być 
brak dostępności produktu, opóźnienia lub przerwy w dystrybucji, albo inne powody. 
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Pytania ogólne 
  
Czy wszystkie oddziały zaopatrują się w środki dezynfekcyjne w jednej centralnej jednostce zaopatrzenia?  

  Tak        Nie 
 
(Centralna jednostka zaopatrzenia - jednostka, która dokonuje zakupów dla wszystkich jednostek / oddziałów placówki 
opieki zdrowotnej)  
 
Jak często składane są zamówienia na produkty do higieny rąk?  
 

 Raz w miesiącu       Co 3 miesiące        Co 6 miesięcy        Nieregularnie        Inaczej, podać jak………… 
 
Proszę opisać proces zakupu i dystrybucji produktu w szpitalu, włącznie z przerwami pomiędzy zakupem a faktyczną 
dystrybucją, personelem odpowiedzialnym za każde zadanie w procesie, itp.   
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Protokół pomiaru zużycia produktów służących do higieny rąk 
(alkoholowe preparaty do dezynfekcji i mydło do rąk) 
 
  

Nazwa placówki opieki zdrowotnej:  
  

Koordynator/osoba odpowiedzialna za zgromadzone 
dane: 

 

  

6-miesięczny okres pomiaru  
(Proszę wpisać odpowiednie daty miesiąca rozpoczynającego i kończącego, 
np. 30 czerwca – 31 grudnia) 

 

 
Czy mierzona ilość odnosi się do    całej placówki       wybranego oddziału / kilku oddziałów 
 
Proszę wskazać, który oddział (jeśli dotyczy):   
 

  Interna   Chirurgia      Intensywna opieka med.   Przychodnia 
 

  Pomoc doraźna/SOR   Położnictwo      Pediatria      Długoterminowy/rehabilitacja  
 

  Inny, podać jakie…………………………………………………………. 
 

 
Jeśli mierzona ilość dotyczy kilku oddziałów/odcinków wchodzących w skład jednej jednostki np. kliniki, proszę 
wymienić wchodzące w jej skład oddziały: 
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Alkoholowy preparatu do dezynfekcji rąk (zużycie mierzone w litrach) 
 
Nazwa preparatu………………………………… 
 

Postać:    Żel         Płyn        Inny (określić jaki) 
  
Odnotowana informacja dotyczy    produktu zakupionego/wydanego z magazynu     produktu zużytego 
 
Nazwa/skład produktu (-ów):  
 

 
Ilość zakupiona lub zużyta 
(skreślić jeśli nie dotyczy) 

 

Liczba pacjentów 
przyjętych do placówki 
(cały szpital lub oddział/oddziały) 

Liczba osobodni  
(cały szpital lub oddział/oddziały) 

 

Jednostki 
zużyte (np. 

butelki, 
pojemniki) 

 

Ilość zużyta 
łącznie w 
litrach (l) 

 

 
 
 

Miesiąc 1 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 2 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 3 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 4 - Data (miesiąc):   

Cały szptal lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 5 - Data (miesiąc):   

Cały szpital lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 6 - Data (miesiąc):   

Cały szpital lub wybrane 
oddziały/kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 
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Mydło do rąk (zużycie mierzone w litrach lub kg) 
 

 
 Postać:   Preparat w płynie           Inny (proszę określić, np. pianka)  
 
 
Informacja odnotowana dotyczy    Produktu zakupionego/wydanego z magazynu      Produktu zużytego 
 
Nazwa/skład produktu (-ów):…………………………………………………… 
 

Ważne: Jeśli stosowane są różne produkty jednocześnie (np. w płynie lub pianka na niektórych oddziałach), zaleca 
się zapisywać zużycie oddzielnie dla każdego produktu w każdym okresie na osobnym formularzu tak, by uniknąć 
zamieszania.  

 

 
Ilość zakupiona lub zużyta 
(skreślić jeśli nie dotyczy) 

 

Liczba pacjentów 
przyjętych do placówki 
(cały szpital lub oddział/oddziały) 

Liczba osobodni  
(cały szpital lub oddział/oddziały) 

 

Jednostki 
zużyte (np. 

butelki, 
pojemniki) 

 

Ilość zużyta 
łącznie w litrach 

(l) 
 

 
 
 

Miesiąc 1 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 2 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 3 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 4 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 5 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

Miesiąc 6 - Data (miesiąc):  

Cały szpital lub wybrane 
oddziały / kliniki (skreślić 
jeśli nie dotyczy) 

    

 

 


