
Zakażenia szpitalne – a wiedza   
o higienicznym myciu rąk

Jolanta Dziewulska, Ewa Szczerba, Maria Pyć



Drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone są najczęściej na 
dłoniach personelu i stanowią ok. 20–40% wszystkich zakażeń w 
szpitalach [28]. W dużej części to od ich świadomości zależy pojawienie 
się zakażenia ponieważ to oni są bezpośrednio związani  z opieką nad 
pacjentami. Dlatego też ważne wydaje się upowszechnienie  zasady 
higieny rąk i skierowania działań w kierunku zmniejszenia dystansu  
między wytycznymi a ich właściwym przestrzeganiem.



Higiena rąk bo …

… jest najważniejszym elementem strategii walki z zakażeniami 
związanymi z opieką zdrowotną, jednakże jest to procedura 
wymagająca ciągłej promocji i wsparcia, aby można było mówić o 
skutecznej profilaktyce.

Dlatego 

Należy znać i przestrzegać 6 etapów higieny rąk  według normy EN 
1500. 

Schemat wg Ayliffe zna większość badanego personelu 
pielęgniarskiego  (84,44%) , 15,56% pomyliło ilość kroków i etapów 
prawidłowej higieny rąk. 



Ocena poziomu wiedzy o higienie rąk i jej wpływu na 
zakażenia szpitalne przez zespół pielęgniarski

Ocena wiedzy na 

temat higieny 

rąk

Subiektywny 

(%)

Obiektywny 

(%)

bardzo dobrym 21,11 16,05

dobrym 75,56 79,01

małym 3,33 4,94

ogółem 100 100

Poziom wiedzy na temat 

znaczenia higieny rąk personelu 

w rozprzestrzenianiu się zakażeń 

szpitalnych

Subiektywny 

(%)

Obiektywny

(%)

wysoki 16,67 33,33

średni 78,89 50,0

niski 4,44 16,67

ogółem 100 100



Najczęstsze błędy personelu pielęgniarskiego

Najczęściej popełniane błędy personelu 

pielęgniarskiego podczas higieny rąk Procent (%)

praca w pierścionkach i obrączkach 24,44

zbyt krótki czas dezynfekcji 24,44

niedokładna higiena rąk, pomijanie 

niektórych obszarów – nieprzestrzeganie 

prawidłowej techniki 32,23

długie paznokcie 18,89

ogółem 100

82,22% respondentów poprawnie wskazała, że 

najważniejszym wektorem transmisji zakażeń w 

szpitalu są ręce personelu medycznego. 

Wiedza ta nie przekłada się na odsetek wskazanych  

błędów, popełnianych przez personel pielęgniarki 

podczas higieny rąk.



Środek dezynfekcyjny – kiedy i ile?

Wg zaleceń WHO dezynfekcja 
dłoni jest wskazana Procent (%)

po wyjściu z toalety 7,78

gdy ręce są wizualnie 
zabrudzone  15,55

przed kontaktem z pacjentem, 
przed czystą aseptyczną 
procedurą, po narażeniu na 
płyny ustrojowe, po kontakcie 
z pacjentem oraz po kontakcie 
z otoczeniem pacjenta 76,67

ogółem 100

Na jedną procedurę 

dezynfekcji należy użyć 

minimum

Procent 

(%)

30 ml 0

3 ml 82,22

10 ml 13,33

wszystkie wymienione 

odpowiedzi są 

prawidłowe 4,45

ogółem 100



Pamiętaj !

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza higienę rąk jako 
nadrzędny element zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

W 2009 roku opublikowany został program WHO „Higiena rąk to 
bezpieczna opieka” mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta.  


