Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Promocija preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

9 – Zdravstvo in socialna varnost

2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Splošna bolnišnica Novo mesto

3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Zdravstveni zavodi se srečujejo s problemom razmeroma visoke incidence bolnišničnih okužb, do
katerih pride pri pacientovi izpostavitvi zdravstveni oskrbi v bolnišnici. Najpogostejši vzrok za takšno
okužbo so kontaminirane roke zdravstvenih delavcev. Poleg varovanja pacientov pred dodatnimi
okužbami se z dobro higieno rok, predvsem pa z učinkovitim razkuževanjem rok, zmanjša tudi
bolniška odsotnost zaposlenih in s tem prihrani zdravstveni zavod in zavarovalnica, varuje se
zdravje družine zaposlenih, zmanjšajo se stroški nakupa varovalnih rokavic in manj se onesnažuje
okolje.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Aktivnosti:
1. raziskava o učinkovitosti higiene rok v Splošni bolnišnici Novo mesto,
2. oblikovanje ustreznega pristopa izvedbe delavnic in različnih oblik promocije higiene rok glede na
rezultate raziskave,
2. izvajanje delavnic in promocije (besedila za digitalno predstavitev in zloženke za zaposlene in
paciente),
3. evalvacija ocenjevanje dosežkov raziskave in strategija za vnaprej.
• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Študenti so v času projekta na podlagi pridobljenih podatkov o ključnih težavah bolnišnice na
področju preprečevanja in obvladanja bolnišničnih okužb izvedli različne delavnice in promocijske
aktivnosti za zdravstvene delavce bolnišnice. Natančneje, rezultati projekta so:
1. rezultati raziskave o učinkovitosti higiene rok med zdravstvenimi delavci (opazovanje higiene rok,
skeniranje rok, anketa in poglobljeni intervjuji),
2. strokovno utemeljeni koncept delavnic in promocije higiene rok,
3. izvedba delavnic in promocije (besedila za digitalno predstavitev in zloženke za zaposlene in
paciente),
4. objava prispevkov o projektu v medijih z namenom ozaveščanja higiene rok, promocije projekta
in ŠIPKa.
4. Priloge:

•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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