
„Save Lives: Clean Your Hands“(Chráňte životy: Majte čisté ruky) 
(kampaň na zvýšenie dodržiavania hygieny a dezinfekcie rúk) 

  
   je súčasťou celosvetového programu WHO   

„Clean Care is Safer Care“  
(Čistota znamená bezpečnosť) 

 

 

Národná kampaň - Hygiena rúk 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) realizuje program "Clean care is Safer Care"(čistota 
znamená bezpečnosť )ako súčasť globálnej výzvy pre bezpečnosť pacientov.  

 
 

Hygiena rúk a prevencia nákaz  
 
 
Cesta prenosu nákaz je pestrá a uskutočňuje sa mnohými spôsobmi, najväčší význam však 
majú kontaminované ruky zdravotníckeho personálu.  
Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkov patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie 
NN. Viac ako 60% NN je prenesené rukami pracovníkov kontaminovanými nemocničnou 
mikroflórou.  
Prenos mikroorganizmov kontaminovanými rukami môže byť priamy alebo nepriamy. Priamy 
sa uskutočňuje kontaktom, dotykom rúk personálu s kožou, prípadne sliznicou pacienta. 
Nepriamy prenos je ovplyvnený schopnosťou mikroorganizmov prežiť dostatočne dlho vo 
vonkajšom prostredí a existenciou vhodného prostriedku, pomocou ktorého dôjde k prenosu 
pôvodcu nákazy na pacienta. Mechanické umývanie rúk je vlastne súčasť osobnej hygieny. 

 
Pokožka rúk je osídlená rezidentnou (prirodzenou) a tranzientnou (prenosnou) mikorflórou. 
 
Mikroflóra kože  
 
Rezidentná – trvalá, fixná, koži vlastná 
                                           
lna povrchu i vnútri pokožky 
lkonštantné zloženie 
l20% mikroflóry nemožno odstrániť 
l väčšinou nepatogénne mikroorganizmy 
 
Tranzientná – prenosná, nálepová, polietavá 
 

nje odrazom prostredia, v ktorom ruky pracujú 



nzískava sa kontaktom s kontaminovanými miestami a predmetmi 
nprežíva obmedzenú dobu (niekedy 150 min.) 
ndá sa odstrániť umývaním a dezinfekciou 
  
  lbežné umytie rúk – odstráni 50% prítomnej mikrobiálnej flóry  
 
 
 
Typy starostlivosti o ruky 
  
lbežné mechanické umývanie rúk 
lumývanie a hygienická dezinfekcia rúk 
lumývanie a chirurgická dezinfekcia rúk 
   
Bežné mechanické umývanie rúk                               KEDY ? 
  
lteplá voda                                                      ● pred jedlom, po použití toalety  
ltuhé alebo lepšie tekuté mydlo                    ● keď sú ruky viditeľne znečistené  
ltrvanie umývania – 30 sekúnd                      V zdravotníctve aj: 
loplach vodou                                                       ●pred manipuláciou s jedlom a liekmi  
losušenie jednorázovým uterákom                       ●po prebaľovaní kojencov  
lodstránenie viditeľných nečistôt                              ●pred a po neinvazívnych zákrokoch  
                                                                                ● po zložení rukavíc 
 
Hygienická dezinfekcia rúk  (HDR) 
 

l odstraňuje  tranzientnú  mikroflóru 
 

KEDY ? 
l    pred invazívnymi zákrokmi 
l    pred aseptickými zákrokmi 
l    pred ošetrením imunodeficientného pacienta 
l    po výkonoch, pri ktorých dochádza  k mikrobiálnej kontaminácii rúk: napr.  po 
uchopení kontaminovaného predmetu, ak sú ruky znečistené telesnými 
výlučkami, krvou, močom, hnisom, po práci s drénom, špinavou bielizňou... 
 
  
Chirurgická dezinfekcia rúk 
 
- je namierená proti tranzientnej (prenosnej) kožnej mikroflóre a čiastočne aj proti 

rezidentnej mikroflóre vo vnútorných vrstvách pokožky. Predchádza jej chirurgické 

mechanické umývanie rúk.  



KEDY ? 
l    pred invazívnymi zákrokmi, operáciami 
Ako? 
 -  ruky a predlaktia sa umývajú tekutým mydlom po dobu 1 – 2 min., osušia sa 
jednorázovým uterákom, v prípade potreby sa použije sterilná kefka určená na 
lôžka nechtov  
-   alkoholový dezinfekčný prípravok  určený na chirurg. dezinfekciu sa opakovane 

vtiera do pokožky rúk a predlaktí v množstve 2x5 ml roztoku po dobu 2x2,5 min. 
-   medzi jednotlivými operáciami sa znovu vykonáva dezinfekcia rúk a predlaktí 

alkoholovým prípravkom  
 
  
Prípravky na umývanie   a dezinfekciu rúk 
 

Ø   schválené, zaregistrované, je dodržaná doba platnosti, účinné, šetrné, dobre 
aplikovateľné, dostupné, ekonomické 
l    dezinfekčné mydlá 
l    mydlá, obsahujúce iba tenzidy 
l    dezinfekčné prípravky riedené pitnou vodou 
l    alkoholové dezinfekčné prípravky a alkoholové gely 
 
 
  
Desatoro najdôležitejších zásad umývania a dezinfekcie rúk  
 

 1. Náramky, retiazky, prstene - znižujú účinnosť umývania a dezinfekcie rúk a 
preto musia  byť zložené. 

2. Umývanie rúk - teplá voda, mydlo, 30 sekúnd a osušenie do jednorázového 
uteráka. 

3. Hygienická dezinfekcia rúk (HDR) - alkoholové prípravky aplikovať zásadne 
na suché ruky v množstve 3ml, doba pôsobenia 30-60 sek. Po celú dobu 
aplikácie všetky miesta pokožky rúk musia byť vlhké. 

4. Predoperačné umývanie  - pokožka rúk a celé predlaktie,min.120 sekund, 
kefka na nechty. Osušenie sterilnou rúškou.  

5. Chirurgická dezinfekcia rúk (CHDR) – vtieranie dezinf. prostriedku 5 – 10ml, 
minim. 120s, 3x opakovať  

6. Do vodných dezinfekčných prípravkov - sa ruky  ponoria na stanovenú 
dobu. Osušia sa jednorázovým uterákom (frekvencia výmeny  nariedených 
roztokov v umývadlách).  



7. Ruky kontaminované biologickým materiálom - hlavne krvou, nutné vždy 
dezinfikovať prípravkom  s vírusinaktivačným účinkom. 

8. Po stiahnutí rukavíc - je nutné si ruky umyť teplou  vodou a mydlom. 
9. Ošetrenie rúk po ukončení práce - umytie  teplou vodou, mydlom, osušenie 

a ošetrenie   kvalitným    regeneračným krémom. 
10. Dávkovacie zariadenie - je nutné udržiavať čisté, pri každej výmene 

náplne ho poriadne  vymyť, omyť,  dezinfikovať, prípadne sterilizovať. 
 
 
 
 
 
 
 

Umývajte a dezinfikujte si ruky, buďte vzorom pre svoj 
zdravotnícky tím. Vaše ruky budú bezpečné pre vašich 
pacientov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 



 


