INFORMACJA PRASOWA

KONTAKT:
Rzecznik prasowy:
Marta Marczak
mm@pov.pl
695 602 099
Biuro prasowe:
Urszula Kułak
uk@pov.pl
695 776 201
Anita Ślusarczyk
as@pov.pl
501 176 203

PAKS partnerem Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bełchatowie, Chrzanowie, Nysie oraz KędzierzynieKoźlu już jutro przyłączą się do obchodów Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk
przeprowadzanego
pod
auspicjami
Polskiego
Towarzystwa
Pielęgniarek
Epidemiologicznych. W ramach akcji 5. maja, osoby odwiedzające szpitale PAKS w tych
miejscowościach będą mogły wziąć udział w pokazach oraz ćwiczeniach prawidłowego
mycia rąk.
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenia szpitalne codziennie dotykają
1,4 miliona osób na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.
Ich konsekwencjami są przedłużony pobyt w szpitalu, trwała niepełnosprawność, oporność
mikroorganizmów, ogromne dodatkowe obciążenie finansowe, koszty dla pacjentów i ich
rodzin, a nawet śmierć.
Tegoroczny Dzień Promocji Higieny Rąk, inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia,
przebiegnie pod hasłem „Zobacz swoje ręce – higiena rąk dla bezpiecznej chirurgii – dbaj o
higienę rąk w opiece nad pacjentami operowanymi od przyjęcia do wypisu”. PolskoAmerykańskie Kliniki Serca w trosce o zdrowie pacjentów zaangażują się w to wydarzenie,
aby uświadamiać ich, jak ważna dla zdrowia jest dezynfekcja rąk.
– Mycie rąk wydaje się prozaiczną czynnością, którą każdy z nas wykonuje kilka razy dziennie.
Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę, jak ogromny wpływ ma ta czynność na nasze
zdrowie. Pracownicy służby zdrowia, opiekunowie czy bliscy odwiedzający pacjentów –
wszystkie te osoby nieświadomie mogą przyczynić się do zakażeń wywołanych przez
drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszone są za sprawą niezdezynfekowanych rąk.
Każdego roku na całym świecie pacjenci nie tylko cierpią, lecz nawet umierają z powodu
zakażeń wywołanych przez brudne ręce, których można uniknąć. Z wielką przyjemnością
bierzemy udział w obchodach Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk. Chcemy zwrócić
uwagę pacjentów oraz ich bliskich na tę niezwykle ważną i ratującą życie kwestię – mówi
Anna Kulik, pielęgniarka epidemiologiczna AHP.
W ramach akcji pacjenci i odwiedzający PAKS będą mogli przekonać się, ile bakterii gromadzi
się na ich rękach oraz jak można się ich pozbyć, innymi słowy jak prawidłowo myć ręce. W
placówkach zapewnione będą specjalistyczne lampy UV oraz preparaty fluorescencyjne, przy

użyciu których można będzie sprawdzić poprawność techniki dezynfekcji rąk. Dla
uczestników przewidziano również m.in. warsztaty z prawidłowego mycia, w tym miniwarsztaty dla dzieci, projekcję filmu pokazującego jak na całym świecie dezynfekuje się ręce,
konkurs wiedzy na temat higieny rąk oraz inne działania promocyjne, pozwalające przyłączyć
się do ogólnoświatowej akcji.

