
 

7. ročník kampane „ Save Lives : Clean Your Hands“ 

/“ Umývaj si ruky – zachrániš život“/ 

 

 

 

 

 
Kampaň„Save Lives: Clean Your Hands“ – „Umývaj si ruky - zachrániš život“ je 

zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci programu „ Clean Care is Safer Care“ – 

„Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“. 

 

Nozokomiálne nákazy ako nežiaduce komplikácie zdravotnej starostlivosti majú veľa 

negatívnych dôsledkov, a to okrem zvyšovania chorobnosti a úmrtnosti, zhoršenia kvality 

života pacientov, predĺženia dĺžky hospitalizácie i výrazný vzostup priamych a nepriamych 

nákladov na zdravotnú starostlivosť. Sledovanie, vyhľadávanie nozokomiálnych nákaz, 

minimalizácia rizík ich vzniku a šírenia, spolu s následnou kontrolou, musia byť základom 

každého kvalitného zdravotníckeho zariadenia a nevyhnutnou súčasťou systému 

kontinuálneho zvyšovania kvality v zdravotníctve. Vzhľadom na komplexnosť problematiky 

nozokomiálnych nákaz (problém multirezistencie nemocničných bakteriálnych kmeňov na 

antibiotiká, dezinfekčné látky, multifaktorálny spôsob prenosu) ich úplná eliminácia nie je 

možná,  ale na druhej strane ich výskyt možno včasnými a účinnými preventívnymi 

opatreniami výrazne znížiť. Úlohou každého zdravotníckeho zariadenia musí byť preto 

vypracovanie a dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku a šírenia 

nozokomiálnych nákaz. Nakoľko ruky zdravotníckych pracovníkov kontaminované 

nemocničnou mikroflórou predstavujú najčastejší a najrizikovejší spôsob prenosu 

nozokomiálnych nákaz, dodržiavanie zásad hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov patrí k 

najdôležitejším spôsobom ich prevencie. 

 

 



5. máj - celosvetový de ň venovaný hygiene rúk 

 

V roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia predstavila program „First Global 

Patient Safety Chalenge“–  „Výzva ku globálnej bezpečnosti pacientov“ pod názvom „Clean 

Care Is Safer Care“ –  „Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť “ zameraný i na infekcie 

vznikajúce v súvislosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti. Súčasťou programu je aj 

kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“ – Umývaj si ruky - zachrániš život“. 

Cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov patrí medzi 

najjednoduchšie, najlacnejšie ale zároveň najefektívnejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych 

nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká a zavádzanie štandardov hygieny a 

dezinfekcie rúk je úspešnou intervenciou v boji s nimi. Kampaň je zameraná na edukáciu 

zdravotníckych pracovníkov, ako si správne umývať a dezinfikovať ruky s použitím 

alkoholových dezinfekčných prípravkov. 

5. máj je celosvetový deň venovaný hygiene rúk . Do kampane sa doteraz zapojilo 

17254 nemocníc zo 171 krajín z celého sveta. Slovenská republika sa do tejto kampane 

zapojila v roku 2009. 

 

Hlavných 5 momentov v hygiene a dezinfekcii rúk 

 

1. pred kontaktom s pacientom – vydezinfikovať si ruky pred tým , než pristúpime k 

pacientovi , tým chránime pacienta pred mikroorganizmami, ktorými máme osídlené 

ruky  

2. pred aseptickými výkonmi – vydezinfikovať si ruky pred aseptickým zákrokom 

u pacienta, chránime tým pacienta pred mikroorganizmami, ktorými máme osídlené 

ruky ale aj pred jeho vlastnými 

3. po expozícii rizikovými telesnými tekutinami –okamžite si vydezinfikovať ruky po 

expozícii rizikovými tekutinami, chránime seba a nemocničné prostredie pred 

nebezpečnými mikroorganizmami 

4. po kontakte s pacientom – vydezinfikovať si ruky po kontakte s pacientom a jeho 

bezprostredným okolím, chránime seba a nemocničné prostredie pred nebezpečnými 

mikroorganizmami 



5. po kontakte s prostredím pacienta – vydezinfikovať si ruky po kontakte s prostredím 

okolo pacienta vrátane predmetov  a nábytku, chránime seba a nemocničné prostredie 

pred nebezpečnými mikroorganizmami 

 

Ciele kampane 

 

• 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  

K 12.6.2015 sa do projektu WHO zapojilo 171 krajín. Počet registrovaných nemocníc 

je 17 254. 

 

Dôvody prečo sa registrovať 

 

• u množstva pacientov vznikne počas hospitalizácie v nemocnici infekcia spôsobená 

práve zanedbanou hygienou rúk- vo vyspelých krajinách je to 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, 

• registráciou sa nemocnica stane členom hnutia na povzbudenie povedomia o správnej 

hygiene rúk,   

• bude sa podieľať  na zvýšení prevencie a tým aj na znížení infekčných ochorení 

u pacientov, 

• bude mať možnosť podieľať 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 

 

 

 



Registráciu možno vykonať  

 

• prostredníctvom vyplnenia on-line formulára 

• vyplnením prihlášky vo forme tabuľky v programe Excel 

• formou papierovej prihlášky 

 


