WHO 5. maj 2016 ‐ Håndhygiejne
Håndhygiejne hindrer smittespredning
Den 5. maj er international håndhygiejnedag. Her
sætter WHO for 11. gang fokus på et udvalgt område,
hvor håndhygiejne kan forhindre spredning af
mikroorganismer og infektioner.
I år er emnet forebyggelse af infektioner hos den
kirurgiske patient fra indlæggelse til udskrivelse under temaet
#safesurgicalhands.
Postoperative sårinfektioner er både til stor gene for patienterne og dyrt for
sundhedsvæsenet. Sårinfektionerne udgør op til en tredjedel af de
sundhedssektorerhvervede infektioner.
Sundhedsvæsenet har hver dag og ved hver patient fokus på forebyggelse
af sundhedssektorerhvervede infektioner. Dette gør personalet bl.a. ved
hver gang at udføre håndhygiejne før og efter kontakt med patienten og
efter kontakt med udstyr i patientens omgivelser.
Det er denne daglige bevidsthed om vigtigheden af håndhygiejne enten i
form af hånddesinfektion eller håndvask, der forebygger smittespredning.

Hos den kirurgiske patient er der flere faktorer, der gør sig
gældende, når man vil forebygge sårinfektioner. Dette kan
man læse mere om i Nationale Infektionshygiejniske
Retningslinjer for det præ, per og postoperative område

Kirurgisk håndhygiejne indebærer såvel håndvask som hånddesinfektion.
I Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne er angivet
følgende:

Når det usynlige bliver
synligt

Video fra Hygiejneorganisationen Bispebjerg Frederiksberg Hospital

Læs mere
Se CEI´s tidligere 5. majdage her
Du kan få opfrisket din viden om håndhygiejne generelt og kirurgisk
håndhygiejne specifikt ved at gennemgå vores interaktive
undervisningsprogram  held og lykke med det. www.ssi.dk/Hygiejne.
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