
 

 

 
 
Wersja polska: kwiecień 2013 
Światowa Organizacja Zdrowia przedsięwzięła wszelkie rozsądne środki ostrożności w celu sprawdzenia informacji zawartych w tym dokumencie. Niemniej, opublikowany materiał jest rozpowszechniany bez 
jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej lub domniemanej. Odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie materiału leży po stronie czytelnika. W żadnym wypadku Światowa Organizacja Zdrowia nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z niego.  
Światowa Organizacja Zdrowia wyraża podziękowanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Genewie (HUG), a w szczególności członkom Programu Zwalczania Zakażeń za ich aktywny udział w przygotowaniu niniejszego 
materiału. 

 

Formularz obserwacyjny podstawowy 
Placówka 
(nazwa,miasto): 

 
 

Numer sesji*:
 

 
Długość 
sesji:   (min) 

 

      

Oddział:  
Data:  
(dd/mm/rrrr) 

        /       /  
Obserwator: 
(inicjały) 

 
      

Numer 
okresu: 

 
Początek/koniec: 
(godz:min) 

       :       /       :    Nr strony:  

      
 

Kat. zawod.         Kat. zawod.         Kat. 
zawod.   

      Kat. 
zawod.   

      

Kod         Kod         Kod         Kod         

Liczba       Liczba            Liczba       Liczba       

Sytuacja Wskazanie Czynność hig. Sytuacja Wskazanie Czynność hig. Sytuacja Wskazanie Czynność hig. Sytuacja Wskazanie Czynność hig. 

 
1 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł. ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
1 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
1 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
1 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
2 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
2 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
2 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
2 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
3 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
3 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
3 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
3 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
4 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
4 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
4 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
4 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
5 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
5 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
5 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
5 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
6 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
6 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
6 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
6 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
7 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
7 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
7 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
7 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

            

 
8 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
8 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
8 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 

 
8 

 przed pacj. 
 przed asept. 
 po pł.ustr. 
 po pacj. 
 po otocz. p. 

 DEZ. 
 MYCIE 

 pominięto 
    rękawice 



 

 

 
 
Wersja polska: kwiecień 2013 
Światowa Organizacja Zdrowia przedsięwzięła wszelkie rozsądne środki ostrożności w celu sprawdzenia informacji zawartych w tym dokumencie. Niemniej, opublikowany materiał jest rozpowszechniany bez 
jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej lub domniemanej. Odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie materiału leży po stronie czytelnika. W żadnym wypadku Światowa Organizacja Zdrowia nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z niego.  
Światowa Organizacja Zdrowia wyraża podziękowanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Genewie (HUG), a w szczególności członkom Programu Zwalczania Zakażeń za ich aktywny udział w przygotowaniu niniejszego 
materiału. 

 

Zalecenia ogólne  
1. W sytuacji otwartych i bezpośrednich obserwacji, obserwator przedstawia się pracownikowi opieki zdrowotnej i pacjentowi, jeśli zachodzi taka potrzeba, wyjaśnia swoje 

zadanie i proponuje natychmiastową informację zwrotną. 
2. Pracownik opieki zdrowotnej, należący do jednej z czterech głównych kategorii pracowników (zob. poniżej), jest obserwowany podczas wykonywania czynności 

związanych z opieką nad pacjentem.  
3. Dane z obserwacji powinny być zapisane ołówkiem tak, żeby mogły być w razie potrzeby natychmiast poprawione.  
4. Górną część formularza (nagłówek) należy wypełnić przed rozpoczęciem zbierania danych (za wyjątkiem czasu zakończenia i długości sesji).  
5. Sesja nie powinna trwać dłużej niż 20 min. (± 10 minut w zależności od obserwowanej czynności); czas zakończenia i długość sesji należy wpisać pod koniec sesji 

obserwacyjnej. 
6. Jeden obserwator może obserwować maksymalnie trzech pracowników opieki zdrowotnej jednocześnie, jeśli częstotliwość występowania sytuacji w których zachodzi 

potrzeba higieny rąk na to pozwala.  
7. Każda kolumna tabeli do zapisywania wykonania higieny rąk jest przypisana do konkretnej kategorii pracowników. Dlatego też większa liczba pracowników może być w 

sposób sekwencyjny wpisywana podczas jednej sesji w kolumnie odpowiadającej każdej z kategorii. Ewentualnie każda kolumna może być przeznaczona dla jednego 
pracownika opieki zdrowotnej ze wskazaniem jego kategorii pracowniczej.  

8. Jeśli zachodzi sytuacja w której higiena rąk jest wskazana, należy odnaleźć pole w odpowiedniej kolumnie i zaznaczyć kwadrat odpowiadający wykrytemu wskazaniu. 
Następnie należy uzupełnić wszystkie wskazania stosownie do sytuacji oraz związane z nią czynności higieny rąk, zaobserwowane lub pominięte. 

9. Każda sytuacja odwołuje się do jednej linijki w każdej kolumnie; pomiędzy kolumnami linijki są niezależne. 
10. Należy zaznaczać pozycje w kwadratach lub w kółkach (może być więcej niż jedno zaznaczenie w jednej sytuacji w zależności od przebiegu czynności). 
11. Jeśli kilka wskazań higieny rąk przypada w jednej sytuacji, każde musi być zaznaczone krzyżykiem w kwadracie. 
12. Czynności wykonane lub pominięte muszą być zawsze odnotowane w kontekście konkretnej sytuacji. 
13. Zaznaczenie użycia rękawic oznacza sytuację, gdy czynność higieny rąk została pominięta, a pracownik opieki zdrowotnej ma na rękach rękawice. 

Krótkie wyjaśnienie oznaczeń 
Placówka: uzupełnić zgodnie z miejscową nomenklaturą 

Oddział: uzupełnić zgodnie z następującą ujednoliconą nomenklaturą: 

 medyczny, włączając dermatologię, neurologię, 
hematologię, onkologię, itp. 

chirurgia, włączając neurochirurgię, urologia, laryngologia, 
okulistyka, itp. 

 łączone (medyczne i chirurgiczne), włączając ginekologię położnictwo oraz chirurgia pokrewna 

 pediatria oraz chirurgia pokrewna intensywna opieka i reanimacja 

 oddział pomocy doraźnej opieka długoterminowa i rehabilitacja 

 opieka ambulatoryjna oraz chirurgia pokrewna inne (do określenia) 

Nr okresu: 1) początkowy 2) półroczny 3) końcowy (po roku) 

Dzień: dzień (dd) / miesiąc (mm) / rok (rrrr) 

Początek/koniec: godzina (godz) / minuta (min) 

Długość sesji: różnica pomiędzy czasem początku i końca, skutkująca liczbą minut obserwacji 

Nr sesji: przypisany w momencie wprowadzania danych do analizy 

Obserwator: inicjały obserwatora (obserwator jest odpowiedzialny za zbieranie danych oraz za sprawdzanie ich dokładności zanim 
przekaże formularz do analizy) 

Nr strony: należy wpisać tylko wówczas, gdy użyto więcej niż jednego formularza w jednej sesji 

Kategoria 
zawodowa: 

według następującej klasyfikacji: 

 1. pielęgniarka / położna 1.1 pielęgniarka, 1.2 położna, 1.3 student/uczeń pielęgniarstwa/położnictwa 

 2. personel pomocniczy personel sprzątający, ochrona, personel techniczny itp.  

 3. lekarz medycyny 3.1 Lekarz specjalności zachowawczej dla dorosłych, 3.2 Lekarz specjalności 
zabiegowej, 3.3 anestezjolog 3.4 Lekarz specjalności zachowawczej dla dzieci, 3.5 
ginekolog, 3.6. student medycyny, 3.7 inna specjalność (wpisać jaka) 

 4. inni pracownicy opieki zdrowotnej 4.1 terapeuta (fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, audiolog, terapeuta mowy), 
4.2 technik (radiolog, technik kardiologii, technik sali operacyjnej, diagnosta 
laboratoryjny, ratownik medyczny itp.), 4.3 inne (dietetyk, pracownik socjalny i 
każdy inny pracownik powiązany z opieką zdrowotną, zaangażowany w 
opiekę nad pacjentem), 4.4 student inny niż w p.1 i 3 

Liczba: liczba obserwowanych pracowników opieki zdrowotnej należących do tej samej kategorii zawodowej (ten sam kod), gdy 
wchodzą w obszar obserwacji i występuje sytuacja w której wskazana jest higiena rąk 

Sytuacja: definiowana jest jako co najmniej jedno wskazanie do higieny rąk 

Wskazanie: powód (powody) motywujące do czynności higieny rąk; wszystkie wskazania, które mają zastosowanie w danym momencie muszą być 
odnotowane 

 przed pacj.: przed kontaktem z pacjentem po pł.ustr.: po narażeniu na kontakt z płynem ustrojowym 

 przed asept.: przed czystą/aseptyczną procedurą po pacj.: po kontakcie z pacjentem 

  po otocz. p.: po kontakcie z otoczeniem pacjenta 

Czynność 
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 

 DEZ: czynność higieny rąk polegająca na dezynfekcji rąk 
preparatem alkoholowym 
MYCIE: czynność higieny rąk polegająca na myciu rąk wodą i 
mydłem 

Pominięto: nie wykonano żadnej czynności higieny rąk 

Rękawice pole „rękawice” zaznaczyć TYLKO jeśli procedura medyczna jest wykonywana w punkcie opieki przez personel w rękawicach, a 
ręce nie były zdezynfekowane lub umyte w punkcie opieki bezpośrednio przed założeniem rękawic, ponadto w kolejnym polu 
„sytuacja” zaznaczyć czy ręce były zdezynfekowane lub umyte bezpośrednio po zdjęciu rękawic w punkcie opieki 
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Podstawowa kalkulacja przestrzegania higieny rąk na podstawie obserwacji  

 

 Placówka:  Okres: 

 Kat. zawodowa Kat. zawodowa Kat. zawodowa Kat. zawodowa Suma z sesji 

Nr sesji sytuacje 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

sytuacje 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

sytuacje 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

sytuacje 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

sytuacje 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

Suma                

Kalkulacja Czynność (liczba) = 

 
Sytuacja (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Sytuacja (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Sytuacja (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Sytuacja (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Sytuacja (liczba) = 

 
Przestrzeg
anie 

     

 

 
 
Instrukcja 
 
1. Należy określić sytuacje w zakresie analizy i odnotować stosowne dane zgodnie z wybranymi okolicznościami. 
2. Sprawdzić dane w formularzu obserwacyjnym. Czynności higieny rąk niezwiązane z danym wskazaniem nie 

powinny być brane pod uwagę.  
3. Należy odnotować numer sesji wraz z powiązanymi danymi obserwacyjnymi w tej samej linii. To przypisanie numeru 

sesji potwierdza fakt, że dane zostały uwzględnione przy wyliczaniu przestrzegania.   
4. Wyniki dla kategorii zawodowej i dla sesji (pionowa rubryka):  

4.1 Podsumować odnotowane sytuacje w formularzu obserwacyjnym: odnotować sumę w odpowiedniej rubryce w formularzu do 
kalkulacji przestrzegania.  

4.2 Podsumować pozytywne czynności higieny rąk w powiązaniu z sumą sytuacji odznaczonych powyżej, rozróżniając 
pomiędzy myciem rąk (MYCIE) a dezynfekcją rąk (DEZ.): odnotować sumę w odpowiedniej rubryce w formularzu do 
kalkulacji przestrzegania.  

4.3 Postępować w ten sam sposób w przypadku każdej sesji (formularz wprowadzania danych). 
4.4 Dodać wszystkie sumy dla każdej kategorii zawodowej i wpisać sumę w celu wyliczenia wskaźnika przestrzegania              

(w procentach). 

Dodanie wyników każdej linijki pozwala uzyskać ogólne przestrzeganie na końcu ostatniej prawej kolumny.  

  Przestrzeganie (%) =              Czynności  x 100 
                           Sytuacje 
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Formularz obserwacyjno-kalkulacyjny opcjonalny*  
(Przestrzeganie higieny rąk powiązane ze wskazaniem) 

 

 
Placówka: 

 
 

Okres:  

 
 

Okoliczności:  

 

 
Przed kontaktem                  
z pacjentem 

Przed czystą/ 
aseptyczną procedurą 

Po narażeniu na 
kontakt z płynami 
ustrojowymi 

Po kontakcie                       
z pacjentem 

Po kontakcie                        
z otoczeniem pacjenta 

Nr sesji 
Wskaz. 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

Wskaz. 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

Wskaz. 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

Wskaz. 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

Wskaz. 
(liczba) 

MYCIE 
(liczba) 

DEZ.  
(liczba) 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

Suma                

Kalkulacja Czynność (liczba) = 

 
Wskaz.1 (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Wskaz.2 (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Wskaz.3 (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Wskaz.4 (liczba) = 

Czynność (liczba) = 

 
Wskaz.5 (liczba) = 

 
Proporcja 
czynność / 
wskaz. 

     

 
Instrukcja 
 
1. Należy określić okoliczności będące przedmiotem analizy i odnotować dane zgodnie z wybranymi okolicznościami. 
2. Sprawdzić dane w formularzu obserwacyjnym. Czynności higieny rąk niezwiązane z danym wskazaniem nie powinny być brane 

pod uwagę.  
3. Jeśli pojawia się kilka wskazań przy jednej okazji, każde z nich powinno być opisane oddzielnie wraz z powiązaną czynnością. 
4. Należy odnotować numer sesji wraz z powiązanymi danymi obserwacyjnymi w tej samej linii. Przypisanie numeru sesji 

potwierdza fakt, że dane zostały uwzględnione przy wyliczaniu przestrzegania.   
5. Wyniki dla wskazania (wskaz.) oraz dla sesji (pionowa rubryka):  

4.1  Podsumować wskazania w formularzu obserwacyjnym: odnotować sumę w odpowiedniej rubryce w formularzu 
kalkulacyjnym.  
4.2  Podsumować pozytywne czynności higieny rąk w powiązaniu z sumą wskazań powyżej, rozróżniając pomiędzy myciem rąk 
(MYCIE) a dezynfekcją rąk (DEZ.): odnotować sumę w odpowiedniej rubryce w formularzu kalkulacyjnym. 
4.3  Postępować w ten sam sposób w przypadku każdej sesji (formularz obserwacyjny). 
4.4  Dodać wszystkie sumy dla każdego wskazania i wpisać sumę w celu wyliczenia wskaźnika (w procentach). 

 
Uwaga: To wyliczenie nie jest dokładnym wynikiem przestrzegania, jako że mianownik jest wskazaniem a nie sytuacją. Czynność jest sztucznie 
przeszacowana według każdego wskazania. Niemniej, wynik daje ogólne pojęcie o zachowaniu pracownika opieki zdrowotnej w przypadku każdego 
rodzaju wskazania. 


