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NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – priloga 

 
naziv OPAZOVANJE DOSLEDNOSTI IZVAJANJA HIGIENE ROK – priloga II. koda 16.02  

 
Obrazec za opazovanje – Osnovni izračun doslednosti izvajanja higiene rok  

 

 Klinični oddelek: Ukrepi: pred/po  
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19                                                                                           
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Skupaj                                                                                           
Izračun          Dej. (št) =      

 
 
Pril. (št) =      

       Dej. (št) =      
 
 
Pril. (št) =      

      Dej. (št) =      
 
 
Pril. (št) =      

       Dej. (št) =      
 
 
Pril. (št) =      

      Dej. (št) =      
 
 
Pril. (št) =      

Doslednost                                
 
 

 
 
Navodila za uporabo  
 
1 .  Določite obseg in izbor podatkov, ki dajejo možnosti za analizo in poročilo. 

2. Preverite podatke v obrazcu za opazovanje. Dejanja higiene rok, ki niso v povezavi z indikacijami, se pri analizi ne sme upoštevati in obratno. 

3.  Zapišite številko zaporednega opazovanja in vpišite podatke opazovanja v isti vrstici. Številka opazovanja potrjuje dejstvo, da so bili ti podatki všteti pri izračunu doslednosti 

izvajanja higiene rok. 

4. Rezultati glede na profesionalno kategorijo in glede na številko opazovanja (navpično) se pridobijo na naslednji način: 

 4.1 Seštejte opazovane priložnosti v obrazec za izračun doslednosti glede na profesionalno kategorijo: vpišite vsoto v ustrezno celico v obrazec za izračun doslednosti. 

4.2 Seštejte izvedena dejanja higiene rok glede na priložnosti tako, da ločite podatke o umivanju in razkuževanju. Vpišite vsote v ustrezno celico v obrazec za izračun 

doslednosti. 

4.3 Na isti način nadaljujte vstavljanje podatkov za vsako zaporedno opazovanje. 

4.4 Vse seštevke za vsako poklicno kategorijo dodajte v obrazec in na koncu dobite izračun doslednosti izvajanja higiene rok v odstotkih. 

5. Poleg rezultatov v vsaki vrstici, imate na koncu vrstice omogočen vpogled v končen rezultat. 

 
 
 

upoštevanje      =       št.  dejanj   x  100 

higiene rok (%)          št. priložnosti 
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OBRAZEC ZA OPAZOVANJE – Izbirni izračun doslednosti izvajanja higiene rok 

(izračun doslednosti izvajanja higiene rok glede na indikacije) 
 

 Klinični oddelek:       Ukrepi: pred/po             

 Pred stikom z bolnikom Pred čistim/ aseptičnim opravilom Po možnen stiku s telesnimi 
tekočinami Po stiku z bolnikom Po stiku z bolnikovo okolico 
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Skupaj                                                                                           
Izračun         Dej. (št) =      
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Indik 2 (št) =      
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Indik 3 (št) =      

       Dej. (št) =      
 
Indik 4 (št) =      

      Dej. (št) =      
 
Indik 5 (št) =      

Doslednost po 
indikacijah*                               
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Navodila za uporabo 
 
1. Določite obseg in izbor podatkov, ki dajejo možnosti za analizo in poročilo. 

2. Preverite podatke v obrazcu za opazovanje. Dejanja higiene rok, ki niso v povezavi z indikacijami, se pri analizi ne sme upoštevati in obratno. 

3. Če ste zabeležili več indikacij znotraj ene priložnosti, jo morate šteti vsako posebej glede na izvedeno dejanje. 

4.    Rezultati glede na indikacijo in glede na številko opazovanja (navpično) se pridobijo na naslednji način: 

       4.1 Seštejte opazovane indikacije v obrazec za izračun doslednosti glede na posamezno indikacijo. Vpišite vsoto v ustrezno celico v obrazec za izračun doslednosti. 

       4.2 Seštejte izvedena dejanja higiene rok glede na indikacije tako, da ločite podatke o umivanju in razkuževanju. Vpišite vsote v ustrezno celico v obrazec za izračun doslednosti. 

       4.3 Na isti način nadaljujte vstavljanje podatkov za vsako zaporedno opazovanje. 

       4.4 Vse seštevke za vsako indikacijo dodajte v obrazec in na koncu dobite izračun doslednosti izvajanja higiene rok v odstotkih. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazca sta povzeta po World Health Organization,  Observation form, aneks 34 of the guide of implementation, dostopno na internetu www.who.int/gpsc/5may/Observation_Form.doc 
Prevedla in priredila Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb, Univerzitetni klinični center Ljubljana. Potrjeno s strani Ministrstva za zdravje, 2013. 

 
 

Opozorilo: Izračun ne predstavlja dejanske doslednosti izvajanja higiene rok, saj se upoštevajo indikacije in ne priložnosti za higieno rok. Pridobljeni rezultati 
omogočajo pregled doslednosti izvajanja higiene rok po posameznih indikacijah. 

 


