WHO 5. maj 2013 – Håndhygiejne – et
fælles anliggende
Håndhygiejne er en af de bedst dokumenterede metoder til
afbrydelse af smitteveje. Alle kan medvirke til at afbryde
smitteveje ved at huske at udføre håndhygiejne
Den 5. maj sætter WHO fokus på håndhygiejne for at
forebygge smittespredning. Klik på billedet og se
hændernes betydning i spredning af smitte.
Giv os din mening om WHO´s opfordring ved at
deltage i denne spørgeskemaundersøgelse: DefGO
Det tager ca 2 min at gennemføre det anonyme
spørgeskema online.
Undersøgelsen lukker d. 1. juni 2013.
Resultaterne af undersøgelsen vil senere blive lagt på
hjemmesiden. På forhånd tak for hjælpen.
Sundhedsvæsenet er en travl arbejdsplads – og der er meget personalet
skal huske  herunder at udføre håndhygiejne mellem hver patient.
Mange har set på, hvordan man kan minde personalet om at huske
håndhygiejnen – hver gang.
Nogle opfordrer til, at uddanne patienterne til at minde personalet om det,
andre at personalet skal observere og minde hinanden om det gennem en
stadig dialog. Andre mener, at det er vigtigt, at personalet formulerer og
udbreder deres holdning til håndhygiejne og at dette er en kontinuerlig
proces.
Klik på billedet og bliv klogere på, hvordan man
kan formulere og starte dialogen om håndhygiejne.
Andre igen minder om at planlæggelse af enhver
håndhygiejneintervention skal ske med
udgangspunkt i egen organisation.
Endelig fremhæves
vigtigheden af, at der undervises i håndhygiejne
fra barnsben af, at undervisningen fortsættes i den
sundhedsfaglige grunduddannelse og at der også
bør fokuseres på at undervise patienterne i
håndhygiejne under indlæggelsen. Klik på billedet
og se hvordan fx børn kan lære om
mikroorganismer og håndhygiejne.
WHO opfordrer til, at patienterne deltager i bestræbelserne
på at mindske smittespredning ved bl.a. at minde
personalet om at udføre håndhygiejne.
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