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СТРАТЕГИЈА ХИГИЈЕНЕ РУКУ

Дома здравља Житиште



На основу члана 27. става 1. тачке 2. Статута Дома здравља Житиште, Управни одбор Дома
здравља Житиште, на својој редовној VI седници, одржаној дана 13.11.2013. године доноси

СТРАТЕГИЈУ ХИГИЈЕНЕ РУКУ

Увод

Правилна хигијена руку је један од најважнијих фактора у превенцији кућних инфекција.
Кућне инфекције су важан узрок обољевања и смрти пацијената свуда у свету, па и код нас.

Досадашња истраживања су показала да се највећи број инфекција преноси преко прљавих
руку. У складу са тим, правилна хигијена руку је најважнији фактор у превенцији кућних инфекција.

Циљеви

Циљеви доношења стратегије:

1. Подржавање и промовисање правилне хигијене руку у установи и локалној заједници
2. Подизање нивоа знања о значају правилне хигијене руку
3. Обезбеђивање адекватне опреме и материјала за хигијену руку
4. Подизање нивоа безбедности запослених и корисника услуга

Одговорности

За правилно одржавање хигијене руку у дому здравља одговорни су сви запослени, али
највећу улогу има Комисија за заштиту од кућних инфекција, која доноси планове, програме и
дефинише активности у вези правилне хигијене руку.

Фокус и обим стратегије

Стратегија је усмерена на:
 Унапређење здравља као ултимативни циљ здравствене политике
 Активно ангажовање појединца и заједнице у целини кроз промотивне и здравствено-

васпитне активности
 Свеобухватни приступ и интерсекторска сарадња као предуслов успешности

предложених активности кроз препознавање приоритетних области у сарадњи са
Комисијом за заштиту од кућних инфекција и Комисије за унапређење квалитета рада

 Мултисекторска сарадња ради обезбеђивања средстава за реализацију стратегије

Извештавање и комуникација

Сва комуникација везана за спровођење стратегије у дому здравља се обавља у писаној
форми, користећи интерни систем доставе докумената.

Комисија за заштиту од кућних инфекција и Комисија за унапређење квалитета извештавају
Управни одбор о реализацији циљева Стратегије.

Председник Управног одбора
__________________________

У Житишту, 13.11.2013. године
Дел. број: 01-3/VI-10/11-2013


