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História kampane 

• Kamapaň vznikla v roku 2009 pod záštitou Svetovej 
zdravotníckej organizácie (ďalej WHO) ako súčasť 
projektu na podporu zlepšenia hygieny rúk v 
zdravotníckych zariadeniach. 

• Je súčasťou globálnej výzvy WHO na podporu 
bezpečnosti pacientov vydanej pod názvom „Clean care 
is safer care“ z roku 2005. 

• Vznikla na základe rozsiahlych testov vykonaných 
odborníkmi, ktoré potvrdili nevyhnutnosť zvýšenia hygieny 
rúk v zdravotníckych zariadeniach*. 

• Je určená predovšetkým pracovníkom pracujúcich v 
zdravotníckych zariadeniach.  

 

* Zdravotníckym zariadením sa pre účely tohto projektu rozumejú zaradenia ambulantnej, 

dennej, dlhodobej, primárnej, sekundárnej starostlivosti a niektoré sociálne služby. 



Ciele 

• Zlepšenie hygieny rúk pracovníkov pracujúcich 

v zdravotníckych zariadeniach, 

• naučiť zdravotníckych pracovníkov ako si v 

správnom čase a správnym spôsobom umývať 

ruky,  

• podpora prevencie a s ňou spojené dosiahnutie 

celosvetového zníženia výskytu infekcií a ich 

následkov, 

• zdôraznenie faktu, že hygiena je vstupnou 

bránou k zníženiu infekcií a tým zvýšeniu 

bezpečnosti pacienta. 

 



Výsledky 

• Od zverejnenia iniciatívy podporilo projekt vyše 

140 ministerstiev zdravotníctva po celom svete. 

• Viac než 40 krajín začalo národné kampane na 

podporu zvýšenia hygieny rúk. 

• 126 krajín patriacich do WHO sa formálne 

zaviazalo k podpore vykonávania opatrení na 

zníženie infekcií vznikajúcich pri výkone 

zdravotnej starostlivosti a k zverejneniu 

poznatkov a výsledkov. 

• V súčasnosti je do projektu zaregistrovaných  

 14.858 zdravotníckych zariadení po celom 

svete. 

 



Počet nemocníc zaregistrovaných do 
kampane podľa WHO regiónov 

             •  Regionálny úrad pre Afriku - 503 nemocníc 

 

•  Regionálny úrad pre Ameriku - 4366 nemocníc 

 

•  Regionálny úrad pre východné Stredomorie  -   

  1053 nemocníc 

 

•  Regionálny úrad pre Európu - 5069 nemocníc 

 

•  Regionálny úrad pre juhovýchodnú Áziu –  

   1048 nemocníc 

 

•  Regionálny úrad pre západné Tichomorie-  

   2819 nemocníc 



 
Počet nemocníc v krajinách EU zapojených do siete nemocníc na podporu hygieny rúk 

Belgicko 145   Maďarsko 54 

Bulharsko 12   Malta 4 

Cyprus 4   Nemecko 697 

Česko 28   Poľsko 3 

Dánsko 1   Portugalsko 57 

Estónsko 10   Rakúsko 5 

Fínsko 21   Rumunsko 3 

Francúzsko 2505   Slovensko 2 

Grécko 18   Slovinsko 10 

Holandsko 12   Spojené kráľovstvo 391 

Írsko 96   Španielsko 559 

Litva 5   Švédsko 31 

Lotyšsko 2   Taliansko 228 

Luxembursko 0       



Krajiny zapojené do projektu 



5. máj- Slovensko 

 

 

• 1. ročník 2009 – Hygiena  rúk 

• 2. ročník 2010 – Hygiena  rúk ako prevencia      

                               MRSA (téma len pre SR) 

• 3. ročník 2011 – Hygiena  rúk – hlavné motto:  

                               (5 indikácií pre hygienu rúk) 

 

• 4. ročník 2012 – Hygiena rúk- Pomoc 

nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc 

 

 



Akčný plán nemocníc na zlepšenie 
hygieny rúk – výzva WHO 

• Čo je dobré si pred zhotovením akčného plánu 

spraviť? 

      - vyplniť dotazník zostavený WHO, ktorý zaradí     

        nemocnicu do jednej zo 4 kategórii    

        (nedostatočná, základná stredná a pokročilá) 

      - dotazník obsahuje 5 častí. 

  

• Sú pripravené pomocné materiály na zhotovenie 

akčného plánu. 

 



Akčný plán nemocníc na zlepšenie 
hygieny rúk  

• Prečo je dobre vytvoriť si takýto plán? 
 

 hygiena rúk je nákladovo  najefektívnejší 
spôsob: 
– prevencie nozokomiálnych nákaz  

– prevencia šírenia antimikróbnej rezistencie 

 

 

 

A tým za znížia náklady na zdravotnú starostlivosť 

 



• Po zostavení a úspešnej aplikácii akčného 

plánu v oblasti zlepšenia hygieny rúk  

 

    WHO vyzýva 

 

 

    nemocnice aby svoj akčný plán zdieľali, tým že 

sa zaregistrujú do siete nemocníc a tým sa 

podelia o svoje skúsenosti s inými 

nemocnicami  



REGISTRÁCIA 



Všeobecné informácie 

• Registrácia sa vykonáva iba raz, nie je potrebné ju 

každoročne obnovovať. 

• Je možné registrovať: 

− Jednu nemocnicu,  

− viacero nemocníc majúcich rôzne kontaktné osoby, 

− viacero nemocníc spadajúcich pod jednu kontaktnú 

osobu. 

• Registráciu možno vykonať: 

− prostredníctvom vyplnenia online  formulára, 

− vyplnením prihlášky vo forme tabuľky v programe Excel, 

−  formou papierovej prihlášky. 

 



1. Otvoríme webovú stránku 

http://www.who.int/gpsc/5may/registe

r/en/index.html , 

2. klikneme na políčko „Register now!“, 

3. Následne vyplníme online formulár, 

4. klikneme na políčko „Submit“. 

 

Registrácia prostredníctvom 
internetového formulára 

http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/index.html
http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/index.html


Online formulár 

− Názov zdravotníckeho 

zariadenia* 

− Mesto* 

− Krajina* 

− Celkový počet zamestnancov  

− Celkový počet lôžok 

− Rok založenia resp. výstavby 

zdravotníckeho zariadenia 

− Meno hlavnej kontaktnej 

osoby* 

− Pozícia hlavnej kontaktnej 

osoby 

− Telefón*, fax*, e-mail*, 
 

* Povinné 



− Ako ste sa dozvedeli o iniciatíve 

„Umývaj si ruky.“: 

/Prostredníctvom ústneho styku, 

webovej stránky WHO, e-mailu, 

Newsletter,  publikácie alebo 

iného zdroja/ 

− Špecifikácia „iného zdroja“ 

− Poštová adresa * 

 

 

Online formulár 



Registrácia prostredníctvom 
prihlášky vo formáte Excel 

− Po kliknutí na políčko „Register 

now“ klikneme na zobrazenej 

webovej stránke na excelovský 

hárok 

− Vyplníme všetky políčka (totožné s 

internetovým formulárom) a 

zašleme na e-mailovú adresu 

savelives@who.int 

 

mailto:savelives@who.int


Prihláška vo forme tabuľky v 
programe Excel 



Dôvody, prečo sa registrovať 

• U množstva pacientov vznikne počas hospitalizácie 

v nemocnici infekcia spôsobená práve zanedbanou 

hygienou rúk- vo vyspelých krajinách viac ako 9%. 

• To predstavuje 25 miliónov dní hospitalizácie, ktorá 

stojí v prepočte 24 miliárd EUR. 

• Každý rok na spomenuté ochorenie zomrie len v 

Európe cca. 135.000 osôb, pričom v rozvojových 

krajinách sú tieto čísla až 20-krát vyššie! 



• Registráciou sa nemocnica stane členom hnutia na 

pozdvihnutie povedomia o správnej hygiene rúk, 

• bude sa podieľať na zvýšení prevencie a tým na znížení 

infekčných ochorení u pacientov, 

• bude mať možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti  a 

úspechy so zdravotníckymi zariadeniami na celom 

svete, 

• pri starostlivosti o pacientov získa podporu pre prechod 

od slov k činom,  

• pripojí sa k sieti krajín, ktoré sa zaviazali k trvalej 

kampani hygieny rúk. 

 

 
 

Dôvody, prečo sa registrovať 
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