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Ręce personelu medycznego stanowią główny czynnik transmisji

chorobotwórczych patogenów w środowisku szpitalnym.

Nieprawidłowa technika mycia rak wpływa na ryzyko

rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych, co stanowi poważne

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego jak i pacjentów.

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem medyczny, mogą

prowadzić do długotrwałej niezdolności do pracy, w skrajnych

przypadkach mogą powodować niepełnosprawność, a nawet

zakończyć się zgonem. Ma to ogromny wpływ na obciążenia

finansowe systemu ochrony zdrowia

WPROWADZENIE



Personel medyczny w Polsce nie zna zasad dotyczących 
przestrzegania higieny rak wprowadzonych przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) w 2012. 

TEZA



CEL BADANIA
Ocena znajomości wśród personelu 
medycznego

1. 5 kluczowych momentów higieny rąk

2. Rekomendowany czas mycia rąk przy 
użyciu wody z mydłem i dezynfekcji

3. Codzienne postępowanie, dezynfekcja 
ze sprzętem medycznym oraz rzeczami 
osobistymi

4. Informacja dotycząca zrealizowanych 
szkoleń w tym zakresie



• Badanie zrealizowano wśród uczestników XI Konferencji Medycyny

Ratunkowej „Kopernik 2018" w Łodzi.

• Zastosowano anonimowy kwestionariusz dostarczony 785

uczestnikom konferencji,z których 236 (30.1%) go wypełniło.

• Średni czas pracy respondentów wyniósł 16 lat.

• 185 (78.4%) respondentów zadeklarowało wykonywanie zawodu

medycznego, pozostali w liczbie 42 (17.8%) byli studentami

kierunków medycznych.

MATERIAŁ I METODY



Fig. 1 Zawody wykonywane przez uczestników badania

MATERIAŁ I METODY



Fig. 2 Miejsce pracy uczestników
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Fig. 3 województwo
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ANKIETA



Całkowita liczba respondentów

WYNIKI   dotyczące celu nr1

N=236 (100%) 

66 (25.1%) 173 (74.9%) 

PRAWIDŁOWO

52 (22.0%) 

NIEPRAWIDŁOWO

50 (21.2%) 

BEZ 

ODPOWIEDZI

71 (56.8%) 

DEKLARACJA

SPRAWDZENIE

Znajomość  5 momentów higieny rąk

NIETAK



Znajomość czasu mycia rąk przy użyciu wody i mydła oraz

dezynfekcji

WYNIKI dotyczące  celu nr 2

Hand washing Hand disinfection 

Correct Uncorrect Correct Uncorrect 

99 

(46,9%) 

112 

(53 %) 

116 

(51,8%) 

108 

(48,2%) 

 

II



Deklarowana częstotliwość dezynfekcji 
stetoskopu : 
- 138 (58.5%) po każdym użyciu, 
- 26 (11.0%) raz dziennie, 
- 8 (3.4%) raz w tygodniu, 
- 24 (10.2%), wtedy, kiedy się        
przypomni, 
- 8 (3.4%) wcale. 

WYNIKI dotyczące celu nr 3l



Deklarowana częstotliwość dezynfekcji 

telefonu komórkowego: 

- tylko 1 (0.4%) dezynfekuje po każdym 

użyciu, 

- 47 (21.8%) raz dziennie, 

- 16 (7.4%) raz w tygodniu ,  

- 76 (35.3%) kiedy się przypomni, 

- 75 (34.8%) w ogóle nie dezynfekuje

WYNIKI DOTYCZĄCE CELU NR 3



140 (59%) respondentów brało udział w szkoleniach, średnia liczba

szkoleń wynosiła 2.

WYNIKI dotyczące celu nr 4 
udział w szkoleniach dotyczących zasad przestrzegania higieny 

rąk w 2018



Wiedza personel medycznego, który wziął udział w badaniu

dotyczącym znajomości zasad higieny rąk i dezynfekcji jest

niewystarczająca. Koniecznym jest przeprowadzanie dalszych

szkoleń w tym zakresie.

WNIOSKI



- Popularyzacja wytycznych WHO dotyczących higieny rąk wśród

personelu medycznego, również w formie obchodów

Światowego Dnia Higieny Rąk 5 Maja

SUGESTIE



- Częstsze szkolenia , z użyciem nowych metod takich jak e-learning,

- Wprowadzenie kontroli skuteczności wykonywanych procedur

poprzez wykonywanie wymazów bakteriologicznych,

- Wprowadzenie systemu nagród np. krem do rąk za prawidłowo

wykonaną procedurę,

- łatwy i ciągły dostęp do płynów dezynfekcyjnych.

SUGESTIE
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