
Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“
zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci programu

„ CLEAN CARE IS SAFER CARE“

Dňa  5. mája  2019  sa  uskutoční  14. ročník   kampane  „Save  Lives: Clean  Your  Hands“
(Umývaj si ruky – zachrániš život), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient
Safety   Challange  -  Clean Care Is Safer care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že
správna   hygiena   a   dezinfekcia   rúk    patrí   medzi    najdôležitejšie   spôsoby
prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na  antibiotiká. 

Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov vyplývajúcich z kampane:

- dezinfikovať   si  ruky  alkoholovými  dezinfekčnými   prípravkami v 5  hlavných
indikáciách (viď leták na ďalšej strane)

- dodržiavať techniku umývania rúk s mydlom a vodou a  techniku dezinfekcie rúk
            alkoholovým dezinfekčným prostriedkom

- dodržiavať odporúčania pre chirurgickú dezinfekciu rúk
- zabezpečiť dostatok mydla a jednorazových papierových obrúskov na utieranie rúk
- zabezpečiť  vhodný  výber  a  správnu  manipuláciu  s  prípravkami  na  hygienu  a 

            dezinfekciu rúk
- používať  rukavice  vždy  keď  hrozí  riziko  kontaktu  s  krvou  alebo  iným

biologickým  materiálom, pri každom pacientovi zmeniť rukavice
- nosiť krátke, nenalakované nechty, bez šperkov, dbať na starostlivosť o pokožku rúk
- vykonávať pravidelné  školenia  zdravotníckeho  personálu o dôležitosti hygieny rúk
- sledovať a kontrolovať postup hygieny a dezinfekcie rúk u zdravotníckeho personálu
- pripomínanie   dodržiavania    hygieny    a   dezinfekcie   rúk   pomocou

schematických návodov na pracoviskách
- presný postup hygieny a dezinfekcie rúk je vo Vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení novely 192/2015.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ako si dezinfikovať ruky s použitím 
dezinfekčného prostriedku na báze 

alkoholu? 

Ako si umývať ruky ? 

Naberte plnú dlaň prostriedku 
a naneste na celý povrch rúk. 

Zvlhčite ruky vodou. Aplikujte dostatočné 
množstvo mydla do oboch 
rúk. 

Potierajte si ruky spôsobom 
dlaň o dlaň. 

   P okračujte  p relož ením dlane  prav ej  ruky 
  na chrbát  ľ avej 

  
 ruky s 

  
čistením  

vnútorných strán prstov 
  
a poto m  opačne. 

   

Ďalej si čistite trením spojené prsty 
pravej ruky proti ľavej ruke a potom 
opačne. 

Prsty jednej ruky uzavrite do 
dlane a potierajte oproti druhej 
dlani. 

Krúživým pohybom si čistite 
ľavý palec pravou rukou  a potom 
opačne. 

Spojenými prstami pravej ruky   
čistite krúživým pohybom ľavú 
dlaň a potom opačne. 

Opláchnite si ruky vodou. Dôkladne si utrite ruky 
jednorazovou utierkou. 

Použitou utierkou zastavte 
vodu. 

Vaše ruky sú čisté. Akonáhle ruky uschnú sú 
 vydezinfikované. 



 

Zvlhčite ruky vodou. Naberte si dostatočné množstvo 
mydla do oboch rúk. 

 
Ako si umývať ruky ? 

Potierajte si ruky 
spôsobom dlaň o dlaň. 

Ďalej si čistite trením spojené 
prsty pravej ruky proti ľavej 
ruke a potom opačne. 

Prsty jednej ruky uzavrite 
do dlane a potierajte oproti 
druhej dlani. 

Krúživým pohybom si 
čistite ľavý palec pravou 
rukou a potom opačne. 

Spojenými prstami pravej 
ruky  čistite krúživým 
pohybom ľavú dlaň 
a potom opačne. 

Opláchnite si ruky 
vodou. 

Dôkladne si utrite ruky 
jednorazovou utierkou. 

Použitou utierkou 
zastavte vodu. 

Vaše ruky sú čisté. 

Pokračujte preložením dlane 
pravej ruky na chrbát ľavej 
ruky s čisteným vnútorných 
strán prstov a potom opačne. 

Trvanie procedúry: 40-60 sek. 



 

 

  

1. Pred kontaktom 

s pacientom 

2. Pred aseptickým 

výkonom 

3. Po rizikovej expozícií 

telesnými tekutinami 

4. Po kontakte s 

pacientom 

5. Po kontakte 

s okolím pacienta 


