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   Vzdělávání v oblasti hygieny rukou 

 

 Vstupní školení 

 

 Na vyžádání útvarů 

 

 E – learning 

 

 Semináře pro „nezdravotníky“ 

 



5 momentů pro hygienu rukou 



Technika šesti kroků - HDR 



Dezinfekční řád FN Brno 
Název 

přípravku 
Forma Množství Expozice Účinná látka 

Sterilium med, 

virugard 
vodný roztok 3 ml 30 sekund Ethanol 

Sterillium, 

Sterillium  

clasic pure 

vodný roztok 3 ml 30 sekund 
Propanol, 

mecetronium 

Desderman 
vodný roztok 

gel 
3 ml 30 sekund Ethanol 

Septoderm  gel 3 ml 30 sekund 
Ethanol, 

isopropanol 

Promanum pure vodný roztok 3 ml 30 sekund Ethanol, propanol 

Softa – Man 

(ViscoRub) 
gel 3 ml 30 sekund Ethanol, propanol 

Manusept basic vodný roztok 3 ml 30 sekund Ethanol 



Jedna dávka dezinfekčního roztoku od 1,0 ml – 3 ml. 

       Typy dávkovačů 





1. Je dobře dostupný alkohol na vašem pracovišti 

 

2. Viděl/a jste někdy použít alkohol vašeho kolegu na pracovišti 

 

3. Použil/a jste někdy alkohol ve svém zaměstnání na svou ochranu 

 

4. Jaké množství alkoholu (v ml) asi spotřebuje jedna osoba za 

8hodinovou směnu 

  

     Dotazníková akce na OKM 

Únor 2016 – Celkem 30 osob (20 NLZP – 10 VŠ) 



     Dostupnost alkoholu na pracovišti 

 

NLZP Lékař

72% 

20% 

Je dobře dostupný alkohol na vašem pracovišti? 



     Dostupnost alkoholu na pracovišti 

 



    Používá kolega alkohol 

NLZP Lékař

76% 

20% 

Viděl/a jste někdy použít alkohol vašeho kolegu na pracovišti? 



Oddělení klinické 
mikrobiologie 

zaměstnanci 
55,8 

spotřeba  
147,5 l 

Laboratoř 1          
FN Brno 

zaměstnanci 
79 

spotřeba 
28,5 l 

Laboratoř 2          
FN Brno 

zaměstnanci 
53,5 

spotřeba 
14,5 l 

    Používá kolega alkohol 

Průměrná spotřeba OKM 2015: osoba/rok    2,7 l 

                                         celkem měsíčně  12,3 l  



    Alkohol jako ochrana 

NLZP Lékař

90% 

20% 

Použil/a jste někdy alkohol ve svém zaměstnání na svou ochranu? 



     Alkohol jako ochrana 

Běžná flora po CHDR MRSA 

HDR - snížení kontaminace o  4 - 5 logaritmických řádů (redukce log 5 se rovná 99,999 %) 

 



    Spotřeba alkoholu za směnu 

NLZP Lékař

14% 

80% 

31% 

10% 10% 10% 

45% 

0% 

0 ml 20 ml 40 ml >100 ml



Odhad spotřeby dezinfekce na ruce 
viz Guide to implementation of the WHO multimodal hygiene improvent strategy (revised Aug 2009) 

Např. jedna JIP s 25 zdravotníky na směně, ale s přibližně 15, kteří mají přímý kontakt s pacienty 

kdykoliv během doby x 22 příležitostí k HR na pracovníka a hodinu x 5  hodin péče za den x 22 

pracovních dnů za měsíc x 0,002 litru alkoholového dezinfekčního prostředku  

= 72,6 l spotřeba za měsíc 

Jelikož dosažení 100 % compliance je nepravděpodobné, mnohem realističtější příklad pro JIP by 

mohl být následující: 

 

    Spotřeba alkoholu za směnu 

20 % compliance 40 % compliance 

15 zdravotníků x 22 příležito

stí x 20/100 x 5 hodin péče 

x 22 pracovních dnů x        

0,002 l prostředku = 14,5 l 

15 zdravotníků x 22 příležito

stí x 40/100 x 5 hodin péče 

x 22 pracovních dnů x        

0,002 l prostředku = 29 l 

 zdroj: Škodová, B. Braun 



Hygiena rukou je nejméně nákladným způsobem řešení       

vzniku a šíření infekčních nemocí 

– náklady na jedny hygienicky ošetřené ruce jsou          

nižší než 1 Kč 

  

Znalost indikací a postupů hygieny rukou je prvním krokem 

ke zvýšení compliance hygieny rukou 
 

      Závěr 



Děkujeme za pozornost. 


