
 

 

 
Dňa 5. mája 2015 sa uskutoční 7. ročník kampane "Save Lives: Clean Your Hands" ("Umývaj si ruky - zachráni š život"), ktorý je súčasťou 

programu WHO "First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer care ". Jedná sa o medzinárodnú iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je 

celosvetové propagovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk u zdravotníckych  pracovníkov. 
Hygiena a dezinfekcia rúk patria medzi najdôležitejšie spôsoby na predchádzanie vzniku a šíreniu infekčných ochorení vrátane nozokomiálnych 

nákaz. Preto je kampaň zameraná na zlepšenie hygieny rúk u pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach. Chce ich naučiť ako si v 

správnom čase a správnym spôsobom umývať ruky a zdôrazniť fakt, že hygiena je prostriedkom k zníženiu výskytu infekcií, a tým zvýšeniu bezpečnosti 

pacienta. Rovnako ako minulý, aj tento rok sa do kampane zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorý bude 

vykonávať aktivity zamerané na pomoc zdravotníckym zariadeniam pri ich registrácii do siete nemocníc. Z registrácie plynú určité výhody, najmä, že sa 

nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré má za cieľ skvalitniť hygienu rúk a budú mať možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a úspechy 

v oblasti hygieny rúk so zdravotníckymi zariadeniami na celom svete. Do tejto siete je zatiaľ prihlásených 17 254 nemocníc z celého sveta. 

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie 

mikroorganizmov na antibiotiká. Podrobnejšie informácie  sú dostupné na stránke WHO: http://www.who.int/gpsc/5may/en/.  

Tento rok je kampaň zameraná na pomoc zdravotníckym zariadeniam, informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany 

pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania 5 momentov hygieny rúk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pripravil 

pomocný materiál na zefektívnenie dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, ktorý je prístupný na stránkach ÚVZ SR a na stránke RÚVZ so sídlom 

v Prešove. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Prešove sú ochotní poskytnúť potrebné informácie a rady nemocniciam a zdravotníckym pracovníkom pri 

skvalitňovaní hygieny rúk. 

  

 

Pripravilo: Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 
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