
5 МАЙ -  ДЕН НА
ГЛОБАЛНАТА КАМПАНИЯ
НА СЗО „СПАСИ ЖИВОТ-
ПОЧИСТИ РЪЦЕТЕ СИ”

Всяка година на 5 май Световната Здравна Организация (СЗО) организира
глобална кампания под наслов : „Спаси живот  - Почисти ръцете си”.

Целите на проекта са свързани с превенцията и контрола на вътреболничните
инфекции и повишаване нивото на добрата хигиена на ръцете. Насочени са както към
здравните професионалисти, така и към пациентите.

За пореден път РЗИ – Стара Загора се
присъединява към инициативата на СЗО,
която през 2016 г. поставя на фокус
значимостта на добрите хигиенни практики
за подобряване на хирургичните грижи.

Кампанията стартира през 2009 г. и има
за цел да насочи вниманието на
медицинската общност, пациентите и
обществото, като цяло, към този така важен
подход за ограничаване на инфекциите.

На този ден РЗИ – Стара Загора се възползва от възможността да припомни на
всички здравни работници обединяващия подход в превенцията на инфекциите. Той  е
познат като „5 момента на хигиената на ръцете”. Изготвен е от експерти на СЗО като
индикатор за нивото на хигиена и се основава на Ръководството на СЗО за хигиена на
ръцете в медицинската практика.

Хигиенна дезинфекция на ръцете се извършва :

1. Преди контакт с пациента

2. Преди извършване на асептична процедура

3. След контакт с телесни течности

4. След контакт с пациента

5. Преди и след контакт със заобикаляща

пациента среда



Основният източник на инфекциозни организми в болничната среда е заразеният
или силно колонизиран пациент и принципния път на предаване е чрез ръцете на
болничния персонал. Измиването и дезинфекцията на ръцете се считат за единствена и
най-важна мярка за предотвратяване на вътреболнични инфекции, спомагат за
предотвратяването на постоперативни инфекции и гладко протичане на
следоперативния период.

Важно за болниците е оценяването от персонала на спазването, на всеки един от 5
–те индикатора, за да се вземат конкретни мерки за подобряване на хигиената на ръцете
при грижи за пациентите.

РЗИ - Стара Загора призовава лечебните заведения към организиране и
провеждане на мероприятия за отбелязване на 5 май 2016 г. – денят на „СПАСИ
ЖИВОТ - Почисти ръцете си”.
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