
 

Vážená paní / vážený pane 

V letošním roce proběhne již pátý ročník konference s názvem “Den hygieny rukou”. Po Varšavě, 
Budapešti, Lublani a Bukurešti se bude pořádat v Praze. 

Intenzivní zájem o hygienu rukou má poměrně krátkou historii. 
Průkopník hygieny rukou, prevence infekce a ochránce matek Ignaz Semmelweis se narodil 1. července 
1818 v Maďarsku v Budě. V následujících 200 letech vynaložili jeho následovníci – odborníci na prevenci 
infekce mnoho úsilí, aby se snížilo množství nemocničních infekcí. 

Je zaměření se na hygienu rukou správný směr? Bylo dosavadní úsilí v tomto směru úspěšné? Jak se 
ubírat dál? Jak zvýšit povědomí o důležitosti hygieny rukou, zlepšit správné návyky a zvýšit bezpečí 
pacientů i personálu? 

Tato témata a otázky budou diskutovány na Dnu hygieny rukou 2019 ve dne 4. 4. 2019 v Praze. 

Předběžný program: 
  8:00 Registrace 
  9:45 Slavnostní zahájení konference 
10:05 První prezentace pana prof. Pitteta 
11:15 Přestávka na kávu 
11:45 Blok I 

             12:40 Oběd 

13:40 Blok II 
14:35 Přestávka na kávu 
14:55 Diskuze 
15:10 Druhá prezentace pana prof. Pitteta 
15:40 Poděkování a závěr konference 

Rádi bychom Vás pozvali na tuto událost, která je pod záštitou České společnosti nemocniční 
epidemiologie a hygieny a Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou. Vzdělávací akce je 
pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a odborným garantem pro pro přidělení kreditů 
lékařským profesím je MUDr. Dana Hedlová, Ph.D, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ. 

Speciálním hostem je odborník v oblasti prevence infekce prof. Didier Pittet z Ženevské 
Univerzity. 

Je nám velkou ctí Vás pozvat a diskutovat s vámi o významu hygieny rukou, zvýšení povědomí a 
zlepšení hygienických standardů v této oblasti a nezbytných krocích v oblasti hygieny rukou.  

Akce není zpoplatněna a zaregistrovat se můžete na www. http://www.handhygieneconference.com/
cs/, kde najdete další informace ke konferenci. 
 

Jménem pořadatele, 

31. ledna 2019

Profesor Didier Pittet 
Švýcarský vědec a epidemiolog.  
Je vedoucím Oddělení prevence infekce a Centra bezpečnosti 
pacienta na nemocniční univerzitě v Ženevě. Od roku 1992 se 
zabývá výzkumem epidemiologie a infekčních nemocí. 
Skupina vedená profesorem Pittetem vytvořila koncept “Ženevský model rukou” – multimodální strategii, která je založená 
na vzdělávání zdravotníků, uvědomění si důležitosti hygieny rukou a osobní odpovědnosti každého jedince. Klíčovou úlohou 
ve vývoji této strategie bylo zavedení alkoholové dezinfekce rukou při péči o pacienta. Alkoholová dezinfekce tak částečně 
nahradila mytí rukou, což zvýšilo úroveň hygieny rukou a zároveň zkrátilo čas, potřebný pro kvalitní hygienu rukou. 
Profesorovy myšlenky, vycházející z vědeckých poznatků pomáhají porozumět faktorům, ovlivňujícím chování 
zdravotnických pracovníků. Ženevská metoda je vysoce účinná a podílí se na snižování nemocničních nákaz až o 50%.

Den hygieny rukou 2019 
4. dubna 2019 

Hotel Aquapalace, Praha

http://www.handhygieneconference.com/cs/
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