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Problem badawczy

▪ Jaki jest poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń 

szpitalnych?

Metody, techniki i narzędzia 

badawcze

• W badaniu, jako metodę badawczą, zastosowano  sondaż 

diagnostyczny. Narzędziem badawczym był autorski 

kwestionariusz ankiety składający się z 19 pytań o 

charakterze zamkniętym oraz półotwartym.
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Organizacja badań 

▪ Badania przeprowadzono wśród personelu 

pielęgniarskiego pracującego w szpitalu w Puławach 

w okresie od 19.12.2019 do 2.03 2020r.

• W badaniu udział wzięło 96 osób (85 kobiet i 11 

mężczyzn). Ankietowani pracowali na oddziale 

zachowawczym (56 osób) lub zabiegowym (43 

osoby).

Badana grupa
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Źródła informacji na temat zakażeń 
szpitalnych
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Czy istnieje akt prawny regulujący 
kwestię zakażeń szpitalnych? 
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Definicja zakażenia szpitalnego 

▪ Większość osób prawidłowo wskazało definicję 

zakażenia szpitalnego (75%).
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Zdanie ankietowanych osób, pracujących na oddziale 
zachowawczym, na temat dekontaminacji sprzętu i 

aparatury medycznej 
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Zdanie ankietowanych osób, pracujących na oddziale 
zabiegowym na temat dekontaminacji sprzętu i aparatury 

medycznej 
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Kiedy respondenci przeprowadzają dezynfekcję rąk?
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Staż pracy a opinia 
pielęgniarek na temat 
najskuteczniejszej 
metody walki z 
zakażeniami
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Wiedza na temat zakażeń szpitalnych –
samoocena respondentów
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Wnioski i podsumowanie

Analiza wyników badania wykazała, iż personel 
pielęgniarski posiada zróżnicowany poziom wiedzy w 

zakresie zakażeń szpitalnych.

Ponad połowa badanych nie ma wiedzy na temat istnienia 
regulacji prawnych dotyczących zakażeń szpitalnych.  

Większość badanych osób wskazywała prawidłową 
definicję zakażeń szpitalnych (75%).

Zdecydowana większość badanych osób uznaje, że ręce 
są najważniejszym i największym wektorem przenoszenia 

zakażeń szpitalnych.

Ankietowane osoby wskazują wyższą samoocenę swojej 
wiedzy niż jest ona w rzeczywistości.

Wiedza zależy od stażu pracy a w mniejszym stopniu od 
miejsca pracy.   
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Program naprawczy

Sugeruje się zwiększenie liczby szkoleń
na temat zakażeń szpitalnych – szkoleń

zarówno ogólnoszpitalnych jak i
wewnątrzoddziałowych.

Szkolenia powinny zostać dopasowane
do wiedzy i umiejętności docelowego

personelu pielęgniarskiego.   


