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Vyhodnocení metody bezvodého mytí SWASH, v reálných podmínkách nemocnic ČR, 2021 

Cíl hodnocení: 

Popsat přínosy metody bezvodého mytí SWASH, pro péči o obtížně mobilní a imobilní pacienty a klienty ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních, v ČR. 

Časování: 

2. a 3. čtvrtletí 2021

Očekávaný přínos: 

1. Ověření praktických přínosů metody, v našich podmínkách, v návaznosti na výstupy šetření v dalších zemích EU,
organizovaného společností Arion Group, v roce 2018.

2. Posouzení potenciálu pro kontinuálnímu zkvalitňování péče v České republice a ke zkvalitnění pracovních podmínek
ošetřujícího personálu.

Počet hodnotících pracovišť 

11 

Zastoupené typy pracovišť: 

ARO, JIP, LDN, Geriatrie, Paliativní péče, Interní, Metabolické 

Zastoupené typy zdravotnických zařízení: 

fakultní (FN Motol, FN Plzeň), vojenské (ÚVN), specializované (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie), krajské a 
okresní (Nemocnice Pardubického kraje) 

Tématické okruhy šetření (otázky): 

1. Dosavadní praxe (způsoby očisty pacienta)
2. Prospěšnost pro fyzické zdraví pacienta / klienta (kondice pokožky)
3. Prospěšnost pro ošetřující personál (jednoduchost péče)
4. Vliv na prevenci infekcí (hygieničnost)
5. Efektivita personálu zařízení (časová náročnost)
6. Prospěšnost pro psychologické rozpoložení pacienta (klid pacienta při očistě)
7. Míra preference nové metody personálem
8. Prostor pro komentáře a praktické postřehy
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Výstupy z šetření – agregováno za 11 pracovišť 

Dosavadní způsob (-y) očisty pacienta V PRŮMĚRU používá (% oslovených) 

a/ voda a mýdlo 91 % 

b/ mytí pěnovými přípravky 91 % 

c/ jiný typ ubrousků  91 % 

d/ jiná metoda 9 % 

Hodnocení SWASH vs. dosavadní způsob (-y) očisty pacienta 

(0 = nevyhovující, 10 = naprosto vynikající) 

Z praktického a odborného hlediska preferuji metodu SWASH® 

ANO  91 % NE 18 % 
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Vybrané osobní komentáře hodnotitelů 

„Díky SWASH jsme postupně upravili standard hygienického mytí z 2x denně na 1x denně. Jedno mytí, které jsme zachovali se 
dále podařilo zkrátit zhruba na 75 % původního času. Přitom jsme nezaznamenali žádné zhoršení kondice pacienta, ba naopak.“ 

"Použití žínky SWASH si pacienti chválí, pokožka není vysušená, je jemná, hygiena takto prováděná je příjemnější než dosud 
používanými způsoby." 

"Mycí efekt se vyrovná mytí žínkou s umyvadlem, se SWASH se však lépe pracuje. Lze ohřívat. Dobře stimuluje pacienta. Po 
aplikaci je pokožka příjemná na omak. Voní. Šetří spotřebu krémů." 

Závěry 

Výsledky lokálního, zjednodušeného hodnocení se shodují s výstupy z evropského šetření, provedeného v roce 2018, na vzorku 
více než 500 poskytovatelů péče, v 51 institucích. 

Jako hlavní praktické přínosy, v podmínkách ČR, se ukazují: 1. zlepšuje kondici pokožky pacienta a jeho emocionální stav, 2. 
šetří síly a čas, 3. posiluje hygienický standard a bezpečnost péče 

SWASH je jednoduchou metodou, která umožňuje posílení kvality, efektivity a bezpečnosti poskytované péče. 

…jednoduše, s úsměvem 
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