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Golden Hands 
Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego 
 
 
 

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do przestrzegania wielu 
procedur tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynikających ze specyfiki bloku 
operacyjnego.  W myśl zapisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za 
wdrożenie o przestrzeganie procedur wewnętrznych zapewniających ochronę przed zakażeniami szpitalnymi 
odpowiedzialny jest cały zespół. Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględnia także aspekt 
prawidłowej organizacji pracy. 
 
Stawiając sobie za cel wsparcie wdrożenia najwyższych standardów jakości w obszarze edukacji 
profesjonalnej postanowiliśmy, przy udziale wybitnych specjalistów, stworzyć i zaoferować naszym 
partnerom wieloletni, unikatowy w skali kraju, projekt edukacyjny pod nazwą GOLDEN HANDS. 
 
Zależy nam aby być dla Instrumentariuszek partnerem edukacyjnym oraz towarzyszyć w rozwoju 
umiejętności i doświadczenia zespołu medycznego na bloku operacyjnym. 
 
Do współpracy przy projekcie dołączyli Eksperci z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, wyznaczający 
aktualne kierunki w opiece okołooperacyjnej. W pierszej fazie projektu zadaniem Ekspertów było 
przygotowanie mapy potrzeb edukacyjnych środowiska pielęgniarek operacyjnych oraz wybór priorytetów, 
formy szkoleń oraz treści opartej o najnowsze badania i doniesienia branży medycznej tworząc nowy, 
unikatowy wymiar edukacji. Eksperci stawiają sobie za cel wprowadzanie najwyższych standardów jakości 
oraz propagowanie ich we wszystkich blokach operacyjnych w Polsce. 
W drugiej fazie do projektu dołączyły Mentorki z ponad 20 szpitali z całej Polski, które uczestniczyły w 1szym 
szkoleniu Moderatorek Golden Hands. W kolejnej fazie projektu rolą Moderatorek będzie inspirowanie 
środowiska pielęgniarek operacyjnych i prowadzenia  szkoleń w środowisku lokalnym w formule dyskusji 
przy okrągłym stole, co sprzyja otwartej wymianie doświadczeń.  
 
W tematyce projektu zawarta jest m.in. świadomość oraz problematyka prewencji zakażeń zakażeń miejsca 
operowanego, roli pielęgniarek operacyjnych w ich zapobieganiu oraz rozwiązania technologiczne.  
 
Zakres tematyczny obejmuje szkolenia merytoryczne oraz wymianę doświadczeń w zakresie: 
 

• Rekomendacje oraz wytyczne dotyczące profilaktyki ZMO 
• Zasady/ standardy  panujące na bloku operacyjnym 
• Ścieżki personelu medycznego oraz pacjenta na bloku operacyjnym 
• Wyroby medyczne, definicje i oznaczenia 
• Zasady dotyczące sterylizacji oraz reprocesowania sprzętu medycznego 
• Wytyczne oraz rekomendacje dotyczące higieny w prewencji ZMO, wytyczne WHO 
• Przygotowanie pacjenta przed zabiegiem, droga pacjenta na blok operacyjny, po zabiegu 
• Odstąpienie od procedury medycznej, powrót pacjenta na oddział 
• Przegląd najciekawszych art. naukowych 
• Nowoczesne instrumentowanie 
• Jakość i technologie wyrobów medycznych, a ryzyka związane z ich zastosowaniem 
• Ryzyka związane z zarządzaniem tkanką, techniki operacyjne (Science of Tissue manegement, Science 

of Energy) 
• Efektywna komunikacja interpersonalna na bloku operacyjnym oraz doskonalenie umiejętności pracy 

w środowisko stresogennym 
 
Nadrzędnym celem opracowanego projektu jest stworzenie warunków wspierających doskonalenie wiedzy 
środowiska medycznego w zakresie świadomości, obowiązujych procedur ZMO, pomoc w wypracowaniu 
koleżeńskich rekomendacji oraz wdrożenie na blokach operacyjnych praktycznego dekalogu postępowania w 
prewencji zakażeń miejsca operowanego. Dyskusje prowadzone przez przeszkolone Moderatorki oraz 
wprowadzenie ikonografii w myśl „różne miejsca te same zasady” to jeden z przykładów wdrażanej formuły 
wypracowanej przez Ekspertki. Praktyczna ikonografia ścieżki na bloku oparta na trzech priorytetach: E – 
Etyka i środowisko pracy, T – techniki pracy, H – Higiena w prewencji ZMO. 
 



 
Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. 
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III. Spotkanie 
Ekspertek & 

Moderatorek 
Podsumowanie 2019, 
plany na 2020, 2021

grudzien 2019

Golden Hands

2. i 3. Edycja 
Moderowanych 

Round Tables

~ 40 szkoleń w Polsce

04-06 / 9-11.2019

Golden Hands

MULTI 10 Round 
Tables

w trakcie konferencji 
360 wokół chirurgii

1-2.03.2019 

Golden Hands

II. Spotkanie 
Ekspertek  & 
Moderatorek 

Doskonalenie treści        
i formy programu

28.02.2019  

Golden Hands 

1. Edycja  
Moderowanych  

Round Tables w 20 
szpitalach

test

luty 2019

Golden Hands

KICK OFF

I. Szkolenie TtT              
20 Moderatorek 

1-2.02.2019

Golden Hands

Krajowy Panel 
Ekspertów

grudzień 2018 


