WHO 5. maj 2017 ‐ Forebyggelse
kommer først
SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2017  Fight antibiotic
resistance  it's in your hands.
Forebyggelse af smittespredning er en fælles opgave – uanset
mikroorganismens resistens eller virulensmønster – i alle situationer – i
hele sundhedsvæsenet.
3 gode grunde til at udføre håndhygiejne:
1. Mikroorganismer kan overleve på dine
hænder fra minutter til timer – og det
gælder uanset om de er resistente overfor
antibiotika eller ej.
2. Mikroorganismer overføres fra den ene til
den anden – eller fra det ene til det andet – via dine hænder. Uanset
om de er resistente overfor antibiotika eller ej.
3. Mikroorganismer kan overleve i miljøet fra minutter til timer – og
dette er også uanset om de er resistente over for antibiotika eller ej.
Så hvorfor denne opfordring fra WHO om at huske
håndhygiejnen med special reference til
antibiotikaresistente mikroorganismer?
Fordi ….. med en stigende forekomst af
antibiotikaresistente mikroorganismer i såvel
sundhedssektoren som i samfundet vil man også
kunne forudse en stigende spredning af
antibiotikaresistente mikroorganismer – og dette
udfordrer behandlingen af patienter og borgere
med såvel bærertilstand som infektioner.
Så forebyggelse overfor de nye resistente mikroorganismer skal ske, som
man ALTID har gjort – nemlig ved at
Gennemtænke og tilrettelægge sine arbejdsopgaver
Anvende værnemidler
Vælge håndhygiejne, rengøring, desinfektion og
sterilisation i de rette sammenhænge på det rette
tidspunkt.
Sæt fokus på hvornår håndhygiejne skal udføres
– find inspiration i SSI´s
håndhygiejneprogram Værd at vide om håndhygiejne.
Gammel viden – men stadig højaktuel!
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Sådan udfører du korrekt
håndhygiejne
hånddesinfektion
håndvask

Håndhygiejne gør en forskel!
Husk den på de rigtige tidspunkter,
og gør det undervejs fra den ene
patient til den næste!

Læs mere om håndhygiejne...

Forebyggelse af infektion
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