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«Чистите грижи – по-безопасни грижи».

“ЧИСТИТЕ РЪЦЕ – СА ПО-БЕЗОПАСНИ”
Световен алианс за безопасност на пациентите 

“СПАСИ ЖИВОТ-почисти ръцете си”



Въпреки очевидните предимства на Въпреки очевидните предимства на 
съвременната медицина, все посъвременната медицина, все по--силно силно 
осъзнат е фактът, че медицинското осъзнат е фактът, че медицинското 
обслужване  понякога може да обслужване  понякога може да 
причини и причини и нежелани събития за нежелани събития за 
пациента, които биха могли да се пациента, които биха могли да се 
избегнат.избегнат.

Безопасността на пациентитеБезопасността на пациентите е е Безопасността на пациентитеБезопасността на пациентите е е 
дефинирана от СЗО катодефинирана от СЗО като
предпазване на пациента от предпазване на пациента от 
ненужнаненужна или или потенциална вреда,потенциална вреда,
свързана ссвързана с предоставянето на предоставянето на 
медицински грижи.медицински грижи.



През май на 2004 г. Петдесет и осмата Световна асамблея 
по здравеопазване одобри създаването на  международен 
алианс за подобряване безопасността на пациентите, като 

глобална инициатива

ПрезПрез октомври октомври 2004 г. СЗО откри 2004 г. СЗО откри 
инициативата Световен съюз за инициативата Световен съюз за 
безопасност на пациентитебезопасност на пациентите в отговор в отговор безопасност на пациентитебезопасност на пациентите в отговор в отговор 
на Резолюция 55.185, призоваваща на Резолюция 55.185, призоваваща 
СЗО и държавитеСЗО и държавите--членки да членки да обърнат обърнат 
възможно найвъзможно най--голямо внимание на голямо внимание на 
проблема за безопасността на проблема за безопасността на 
пациентитепациентите..



Countries committed to addressing HAICountries committed to addressing HAI

1st  Global Patient Safety Challenge
WHO HQ, 13 October 2005
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Countries committed in 2005Countries committed in 2005--20062006

Countries planning to commit in 2006Countries planning to commit in 2006



Политическата подкрепа има изключителна роляПолитическата подкрепа има изключителна роля в в 
процеса на подобряване качеството на медицинската процеса на подобряване качеството на медицинската 

помощ и безопасностпомощ и безопасността на пациентапациента

Ministerial pledges to the First Global Patient Safety ChallengeMinisterial pledges to the First Global Patient Safety Challenge

acknowledging the 
importance 

I resolve to work to reduce 
health care-associated 
infection (HCAI) through actions 
such as:

Ministerial signature

importance 
of HCAI;

hand hygiene campaigns at 
national or sub-national 
levels;

sharing experiences and 
available surveillance data, if 
appropriate;

using WHO strategies and 
guidelines…



Global Patient Safety Challenge:Global Patient Safety Challenge:
Clean care is safer careClean care is safer care

«Чистите грижи – по- безопасни грижи».



Чисти ръцеЧисти ръце

Чисти процедуриЧисти процедури

Чисти продуктиЧисти продукти

Чиста средаЧиста среда

Чист инструментариумЧист инструментариум

“Чистите грижи са безопасни грижи”“Чистите грижи са безопасни грижи”

Чист инструментариумЧист инструментариум



Съществуват практически мерки,
но не се прилагат добросъвестно

Един елемент от тях е 
съблюдаване правилата за 
хигиена на ръцете на 
медицинския персонал

Всички знаят...Всички знаят...

Че можем да предотвратим  
ИСМО я съблюдавайки 
хигиената на ръцете!

Тогава защо не го направим?



Всеки пропуск при
мерките за 
ограничаване на 
инфекциите-

благоприятства 
разпространението

на патогенни

микроорганизми.микроорганизми.



Хигиената на ръцете се явява основна мярка за 

ограничаване разпространението на инфекциите.
Решение



Най-чести ИСМОИСМО и  рискови  рискови факторифактори

Инфекции на долни дихателни пътища
Mechanical ventilation
Aspiration
Nasogastric tube
Central nervous system depressants
Antibiotics and anti-acids
Prolonged health-care facilities stay
Malnutrition
Advanced age
Surgery
Immunodeficiency

13%Инфекции на уринарен тракт
Urinary catheter

Urinary invasive procedures
Advanced age

Severe underlying disease
Urolitiasis
Pregnancy

Diabetes

34%

Most common 
sites of health care-
associated infection 
and the risk factors 

Липса на 
хигиена на 

Инфекции на кръвообрашението
Vascular catheter
Neonatal age
Critical care
Severe underlying disease
Neutropenia
Immunodeficiency
New invasive technologies
Lack of training and supervision

14%

Инфекции на хирургичното място
Inadequate antibiotic prophylaxis

Incorrect surgical skin preparation
Inappropriate wound care

Surgical intervention duration
Type of wound

Poor surgical asepsis
Diabetes

Nutritional state
Immunodeficiency

Lack of training and supervision 17%

and the risk factors 
underlying the 
occurrence of 

infections

хигиена на 
ръцете 



Пътища на предаване на Пътища на предаване на микроорганизми в случаи на  ИСМОмикроорганизми в случаи на  ИСМО

Път 
Резервоар / 
източник Динамика 

Пример 
микрооргани
зми

Директен
контакт

Пациенти
, 
персонал

Пряк физически 
контакт между 
източника и пациента
(контакт човек-
контактно лице);
-напр.предаване при 

SS..aureusaureus,,
Gram Gram ((--)),,
респиратореспирато
рни рни 
вирусивируси, , -напр.предаване при 

ръкостискане,
-къпане на пациента
-коремна палпация, 
-кръв и други телесни 
течности от организма  
на пациента- към лице 
от персонала ,през 
увредена кожа 

вирусивируси, , 
HAV, HBV, HAV, HBV, 
HIVHIV



Основни (2)(2)

Път пре  
даване Резервоар / 

източник Динамика

Пример 

Индиректен

контакт
Медицински 
уреди, 
оборудване -
ендоскопи, 

-предмети

Передаването на 
причинителя от 
източник към 
пациент: пасивно 
чрез междинен 
объект

Salmonella spp, 
Pseudomonas
spp, 
Acinetobacter
spp, 

S. maltophilia, (общи играчки 

в педиатрия)

объект
(като правило, 
неодушевен);
напр. Ако не се 
сменят ръкавиците 
между двама 
пациенти, обмен на 

стетоскоп

S. maltophilia, 
Respiratory 
Syncytial Virus



Предаване чрез ръцетеПредаване чрез ръцете

При анализ 1247 процедури на
обработка ръцете на мед.персонал 
е отчетено,че 464 (37%) от тях са
докосвали със замърсени ръце 
своите очи, уши, нос,уста.

Предаването на патогениПредаването на патогени ,причи ,причи --
нители на ВБИ нители на ВБИ от един пациент на от един пациент на 
друг чрез ръцете на персонала друг чрез ръцете на персонала 
““изисква“изисква“ 5 последователни 5 последователни 

етапа:етапа:

80%



Предаване чрез ръцете -- 1 етап1 етап

МикроорганизмМикроорганизми и присъстват по присъстват по 
кожата на пациента и кожата на пациента и 
повърхностите около негоповърхностите около него

– S. aureus, P. mirabilis, Klebsiella spp. 
Acinetobacter spp.:

100-1 million CFU)/cm2 от кожата на 
пациентапациента

–– СредатаСредата в непосредственной в непосредственной 
близост близост на пациента на пациента (бельо, (бельо, 
мебели, предмети) мебели, предмети) веднага веднага 
се контаминират с микробна се контаминират с микробна 
флора на пациентафлора на пациента
((staphylococci staphylococci ;;enterococcienterococci))

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Предаване чрез ръцете -- етап 2етап 2

Медицинските сестри Медицинските сестри 
могат да замърсят могат да замърсят 
ръцете си ръцете си със S.aureus , със S.aureus , 
Klebsiella и др.Klebsiella и др.

по  време на т. нар. по  време на т. нар. 
“чисти "видове “чисти "видове 
дейности  дейности  

В пряк и косвен 
контакт, 
бактерии от пациента  
замърсяват ръцете на 
персонала

дейности  дейности  

Обръщане на пациента

мерене пулс, кръвно мерене пулс, кръвно 

налягане, температураналягане, температура



Предаване чрез ръцете -- етап  3етап  3

Бактериите преживяват и се 
размножават на ръцете на 
персонала .

При липса на хигиена на 
ръцете :колкото по-дълго е ръцете :колкото по-дълго е 
лечението, толкова по-
голямо е замърсяването

Чрез пряк контакт 
контаминиране може да 
се случи между двама 
пациенти



При неефективна хигиена 
на ръцете , те остават 
замърсени

Предаване чрез ръцете -- етап  4етап  4

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Не трябва да се Не трябва да се 
забравя...забравя...

Под ноктитеПод ноктите Ви могат да се скрият Ви могат да се скрият 
повече бактерииповече бактерии, отколкото е броят на , отколкото е броят на 
населението в страната.населението в страната.населението в страната.населението в страната.

В количеството бактерии струпано В количеството бактерии струпано под под 
пръстенапръстена Ви, можете Ви, можете да срещнете броя да срещнете броя 
на населението в Европа.на населението в Европа.

Във Във възпалената основавъзпалената основа на нокътя може на нокътя може 
да се намерят да се намерят толкова бактерии, колкото толкова бактерии, колкото 
са жителите на Планетата.са жителите на Планетата.



Предаване чрез ръцете -- етапетап 55

Кръстосано 
предаване на 
микрорганизми

между пациент А и между пациент А и 
пациент B чрез 
ръцете на 
персонала

Pittet D et al. The 
Lancet Infect Dis 2006



Предаване чрез ръцете -- етапетап 55

Манипулации на инвазивните устройства
със замърсени ръце

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Хигиената на ръцете и 
медицинския персонал

Хигиената на ръцете не се 
възприема добре  от всички 
медицински работници по 
целия свят



Какво се случва,ако хирургичната 
рана бъде инфектирана …

66  години
Ставно протезиране Ставно протезиране 
MRSA



Какво се случва,ако вътресъдово 
устройство бъде контаминирано...

MRSA ENDOCARDITIS 
След контаминиране наСлед контаминиране на
ЦВК



Защо трябва да почистваме ръцете сиЗащо трябва да почистваме ръцете си??

–– Всеки медицински работникВсеки медицински работник или човек, или човек, 
ангажиран с грижи за пациентангажиран с грижи за пациент, , трябва да трябва да бъде бъде 
заинтересован за хигиената на ръцетезаинтересован за хигиената на ръцете

–– Ето защо хигиената на ръцете засяга всички Ето защо хигиената на ръцете засяга всички наснас !!

–– НиеНие трябва да поддържаме хигиена на ръцете трябва да поддържаме хигиена на ръцете 
поправилата за дапоправилата за да::поправилата за дапоправилата за да::

– Предпазим пациентите от от 
микроорганизмите, които микроорганизмите, които носим по ръцетеносим по ръцете
или от наличните по тяхната кожаили от наличните по тяхната кожа

–– Да предпазим себе сиДа предпазим себе си и и болничната средаболничната среда



Причини за неспазване правилата за  хигиена на 
ръцете

61% -Забравяне
42% - недостатъчно  знания
35% “Отнема много време “
Проблеми с кожата
“Чешмата е на неудобно място ”
20-35% - отсъствие на средства и 
условияусловия
“ МНОГО СЪМ ЗАЕТ “
“ Аз ще докосна пациента само 
веднъж !”
“Мислех, че съм го направил”
“Ще го направя следващия път”
“Аз съвсем не знаех, че ме 
наблюдаваш!”



НайНай--често използванитечесто използваните

медицински медицински 

инструментинструментии--инструментинструментии--

Ръцете!!!Ръцете!!!



Винаги трябва да  помним:

Обработката на  ръцете преди 
и след  контакта с всеки

болен-един от най-важните 
способи в  профилактикиата способи в  профилактикиата 

на разпространение на 
инфекциите



Обработка на ръцете :

Винаги : 

При пристигане на работа

Непосредствено:

Преди и след всеки контакт с пациент

необходима процедура при всички необходима процедура при всички 
изолационно-ограничителни мероприятия

Трябва да се съблюдава регулярно :

– Веднага след сваляне на СИЗ

– в периода между контакти с пациенти



Хигиената на ръцете предполага: Хигиената на ръцете предполага: 

щателно измиване на ръцете с 
вода и сапун

и/или обработка на  ръцете с
дезинфектант на алкохолна основа
..



Какво трябва да помним:

При наличие на видимо 
замърсяване с 
белтъчен  материал , е
необходимо да се 
измият ръцете с вода и измият ръцете с вода и 
сапун!!!

После да се обработят 
с алкохолсъдържащ 
дезинфектант!



При отсъствие на видимо 
замърсяване с белтъчен  
материал за регулярна 
обработка

на ръцете следвана ръцете следва

да се използва
алкохолсъдържащ 
дезинфектант! !!!





Как се обработват ръцете с дезинфектант:



Упражнение – хигиенна 
дезинфенкция на ръцете

Колко време ?
Обтриване:    30 секунди

Моля Ви, измервайте времето с часовник,Моля Ви, измервайте времето с часовник,
докато изсъхнат ръцете Ви

30 секунди са необходими, за да въздейства 
дезинфектантът ефективно!



Какво количество дезинфектант на 

алкохолна основа?

 Натиснете лоста на дозатора 
няколко пъти 

 Съберете в дланта си 
достаточно количество   
дезинфектантдезинфектант

Правило на дланта:
Дланта на вашата ръка трябва да 

бъде пълна с дезинфектант!

 Дезинфектант: алкохолсъдържащ препарат



АЛГОРИТЪМ:

Дезинфектантът се Дезинфектантът се втрива в голите втрива в голите 
(без пръстени, гривни и пр.) (без пръстени, гривни и пр.) сухисухи ръце ръце 
енергично, до китките в продължение енергично, до китките в продължение 
на 30 сек.на 30 сек.

Движенията на всяка от стъпките се Движенията на всяка от стъпките се 
повтаря по пет пъти. повтаря по пет пъти. повтаря по пет пъти. повтаря по пет пъти. 

След След приключване на 6приключване на 6--та стъпка се та стъпка се 
започва отначало до постигане на започва отначало до постигане на 
необходимото време.необходимото време.

При нужда При нужда се взема още дезинфектант,се взема още дезинфектант,
т.к. е необходимо ръцете да останат т.к. е необходимо ръцете да останат 
влажни през цялата процедура.влажни през цялата процедура.



 Стъпка 1:Стъпка 1:
Лицето на Лицето на 
едната дланедната длан в в 
лицето на лицето на 
другата дландругата длан

 Стъпка 2:Стъпка 2: Лицето на Лицето на 
дяснатадясната дландлан в гърба на в гърба на 
лявата дланлявата длан и обратно, и обратно, 
така че така че пръстите на пръстите на 
едната ръкаедната ръка да се да се 
намират намират между пръстите между пръстите 
на другатана другата;;



 Стъпка 3:Стъпка 3: ЛицетоЛицето на едната длан в на едната длан в 
лицето на другата лицето на другата длан с длан с 
преплитащи се пръстипреплитащи се пръсти;;



 Стъпка 4:Стъпка 4: Гърбът на пръститеГърбът на пръстите
в лицето на срещуположната в лицето на срещуположната 
длан длан при сключени пръсти и при сключени пръсти и 
обратнообратно



Стъпка 5:Стъпка 5:

КръговоКръгово втриване на втриване на 
десния палецдесния палец в в 
затворената лява затворената лява 
дландлан и обратнои обратно

 Стъпка6: Стъпка6: 

Кръгово втриване в Кръгово втриване в 
срещуположни посоки на срещуположни посоки на 
върховете на пръститевърховете на пръстите на на 
дясната ръкадясната ръка в лицето на в лицето на 
лявата длан и обратно.лявата длан и обратно.



ЗонЗони на «сянката»и на «сянката»



Запомни!Запомни!

Не е необходимо Не е необходимо 
миенемиене на видимо на видимо 
чистите ръцечистите ръце
преди и преди и след след 
хигиенна хигиенна хигиенна хигиенна 
дезинфекция.дезинфекция.

Миенето на ръцете Миенето на ръцете 
уврежда кожата уврежда кожата 
много повече от много повече от 
дезинфекциятадезинфекцията



Помнете, че:

• ... Количеството 
дезинфектант,, 
достатъчно за 

ефективна
дезинфекци на 
вашите ръце е -вашите ръце е -
само една длан

30 30 секундисекунди
могат да спасят могат да спасят 
човешки живот  човешки живот  !!



Хигиена на ръцетеХигиена на ръцете

Post
HH

Алкохолен дезинфектант сапун   и вода

Post
HHHH

Pre
HH

HH

Pre
HH



Неочаквана контаминация на ръцетеНеочаквана контаминация на ръцете??

Ако ръцете ви неочаквано бъдат 
контаминирани с кръв, фецес, секрети 
или екскрети:
Потопете книжна салфетка в
дезинфектант за ръце и забършете 
замърсяването

след 

замърсяването
Изчакайте да изсъхне
Дезинфектирайте ръцете си
Измийте ръцете си с течен сапун, след 
което ги дезинфектирайте отново

Само миене на ръцете е напълно неефективно!!!



Хигиената на ръцете е част и от превенцията 
на респираторни инфекции



The “My 5 Moments for Hand Hygiene” The “My 5 Moments for Hand Hygiene” 
approachapproach

Sax H et al. Journal Hospital Infection 2007



“M“Mоите оите 5 5 момента момента ””

1. преди контакт  с пациента

2. преди и след чисти, 
асептични процедури-
(манипулации с рани, 
катетри...)катетри...)

3. След контакт с кръв или 
телесни течности или 
предмети вероятно
контаминирани с 
микроорганизми



4. след 4. след контакт  с

пациента

5. 5. след контакт  с

окръжаващата   окръжаващата   
пациента среда



““Моите пет момента”приложимМоите пет момента”приложими при всички 

обстоятельства, когато медицинските дейности , когато медицинските дейности 
предполагат предполагат директен контакт с пациент и с пациент и 

неговата  среданеговата  среда



Когато показанията за ръкавици съвпадат с Когато показанията за ръкавици съвпадат с 

показанията за хигиена на ръцете :показанията за хигиена на ръцете :

Когато индикацията се отнася за момента 
ПРЕДИ:напр.”преди контакта  с пациент”

–– Трябва Трябва първо да се извърши да се извърши хигиена на ръцетехигиена на ръцете и и 
след това да се сложат ръкавиците, ако е след това да се сложат ръкавиците, ако е 

Хигиена на ръцете и Хигиена на ръцете и ръкавициръкавици

след това да се сложат ръкавиците, ако е след това да се сложат ръкавиците, ако е 

необходимонеобходимо,,

1 22



Когато показанията за ръкавици съвпадат с Когато показанията за ръкавици съвпадат с 
показанията за хигиена на ръцете :показанията за хигиена на ръцете :

Когато индикацията се отнася за момента 
ПОСЛЕ:напр.”след контакта  с пациент”

–– Трябва Трябва да се извърши да се извърши хигиена на ръцетехигиена на ръцете
незабавно незабавно СЛЕДСЛЕД сваляне наръкавицитесваляне наръкавиците

Хигиена на ръцете и Хигиена на ръцете и ръкавициръкавици

незабавно незабавно СЛЕДСЛЕД сваляне наръкавицитесваляне наръкавиците
1

2



Грешки при дезинфекцията

Миенето на ръце е за предпочитане пред Миенето на ръце е за предпочитане пред 
дезинфекцията на ръцедезинфекцията на ръце

Дезинфекцията на ръце Дезинфекцията на ръце се комбинирасе комбинира с миенето с миенето 
на ръцена ръце

Недостатъчно времеНедостатъчно време за въздействие на за въздействие на 
дезинфектантадезинфектанта

Недостатъчно количествоНедостатъчно количество на използвания на използвания 
дезинфектантдезинфектант

Ръцете не се дезинфектират Ръцете не се дезинфектират достатъчно честодостатъчно често



HEALTH-CARE ZONE

PATIENT ZONE

Зона на пациента и Зона на 
медицинските грижи

Critical site with 
infectious risk 
for the patient

Critical site 
with body fluid 
exposure risk



2
3

Зона на пациента и рискови места  приконтакт в нея

H Sax, University Hospitals, Geneva 2006

1
5



Оптимално хигиена на 
ръцете трябва да се 
извършва

На мястото, 
където се 
извършват 
медицинските 
грижи



Пример къде трябва да са поставени средствата Пример къде трябва да са поставени средствата 
за хигиена на ръцете, за да са за хигиена на ръцете, за да са лесно достъпнилесно достъпни--

на мястото на медицинските дейностина мястото на медицинските дейности





Базирана на Базирана на 
опита и опита и 

препоръките на препоръките на 
СЗОСЗО WHO WHO 

Guidelines on Guidelines on 
Hand Hygiene in Hand Hygiene in 

1. Системни изменения
Достъп до непрекъснато доставяна течаща  вода, сапун, салфетки

2. Обучение-теория и практика
Регулярно провеждане на обучение на медицинския персонал

3. Оценка и информация
Moниторинг на практиките по хигиена на ръцете ,

Мултимодална стратегия СЗОМултимодална стратегия СЗО за подобряване на за подобряване на хигиената на ръцетехигиената на ръцете

Hand Hygiene in Hand Hygiene in 
Health Care (2009), Health Care (2009), 

5 основни5 основни

компонентакомпонента

Moниторинг на практиките по хигиена на ръцете ,
инфраструктура, възприемане &познание, осигуряване 

обратна връзка с персонала и запознаване с резултатите

4.Постери за напомняне на работното място
Подканване и напомняне на медицинския персонал

5. Климат на безопасност в институциите
Индивидуално активно участие, институционална подкрепа,

включване на пациентите



SAVE LIVES: Clean Your HandsSAVE LIVES: Clean Your Hands
“Спаси живот:“Спаси живот: почисти ръцете си”

5 M5 Mай, ай, 20092009––20202020

Не бива да забравяме,че 
инициативата «Чистите грижи 
са по-безопасни– »

Се явява не просто един от Се явява не просто един от 
вариантите на избор, 

а едно от  основните права  
на пациентите на качествена 
помощ.

Чистите ръце предотвратяват 
страдания и спасяват живот.



Благодаря за Вашето внимание


