Den hygieny rukou 2019
4. dubna 2019
Hotel Aquapalace, Praha

Program
8:00 - 9:45

Registrace, uvítání hostů, občerstvení

9:45 - 11:15

Oficiální zahájení - prezentace
Semmelweiss - zachránce žen.
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
Podpora hygieny rukou: celosvětové perspektivy.
prof. Didier Pittet
Diskuze

11:15 - 11:45

Přestávka na kávu + autogramiáda prof. Pitteta

11:45 - 12:40

Národní prezentace ČR
Hygiena rukou v nemocnicích v ČR.
MUDr. Dana Hedlová, Ph.D
NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ
Hygiena rukou na neonatologických odděleních.
MUDr. Iva Šípová
Nemocnice České Budějovice
Monitorování compliance hygieny rukou - teorie, praxe.
MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D
Fakultní nemocnice Hradec Králové

12:40 - 13:40

Oběd

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%.
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13:40 - 14:35

Mezinárodní prezentace
Hygiena rúk a jej postavenie v medicínskej praxi na Slovensku.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hygiena rúk ako základ prevencie infekcii v spoločnosti Svet
zdravia.
MVDr. Jana Skalová
Svet zdravia, a.s. Bratislava, Slovensko
……………….
Barbara Kutryba
MoH accreditation agency, Polsko

14:35 - 14:55

Přestávka na kávu + autogramiáda prof. Pitteta

14:55 - 16:05

Závěrečné prezentace
Diskuze - odpovědi na písemné otázky
Hygiena rukou
Prof. Didier Pittet
Závěrečná diskuze a rozloučení

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%.

