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1. Cel i przedmiot procedury:
1.1. Celem procedury jest zwiEkszenie bezpieczefstwa pacjent6w podczas wykonywania czynno6ci
zw iqzany ch z udzielaniem Swi adczeri zdrowotnyc h.
1.2. Przedmiotem procedury jest zapobieganie transmisji patogenow za poSrednictwem skazonych r4k
personelu medycznego oraz zapobieganie i obnizenie ryzyka zwiqzanego z rozprzestrzenianiem siq
zaketilef, szpitalnych.

2. Terminologia:
2.1. Flora sk6ry rQk - jak i pozostale obszary sk6ry jest skolonizowana drobnoustrojami; istniej4ce
r62nice iloSciowe sqzalezne od obszaru sk6ry, jej wla6ciwoSci (pH, wilgotno6i).
Do mechanizm6w chroniqcych sk6rg przed inwazjq szczep6w patogennych nale24:
a) substancje antybakteryjne wytwarzane przez florE naturalnq
b) lipidy sk6ry ograniczajqce wzrost Streptococcus sp.,
c) suchoSd sk6ry ograniczajqca kolonizacjg Gram-ujemnymi paleczkami i grzybami Candida.
2.Z.Flora stala sk6ry rqk-to drobnoustroje namna2ajqce siE w sk6rze. Sqto:
a) Gram - dodatnie bakterie (Staphylococcus spp., Corynebacterium species);
b) bakterie beztlenowe (w gruczolach lojowych - Propionibacterium acnes);
c) Gram - ujemne paleczki ( w miejscach wilgotnych).
Drobnoustroje te nie stanowiq zagrohenia dla zdrowego czlowieka. Bakterie te staj4 sig chorobotw6rcze
w6wczas, gdy zmieniajq miejsce swojego pobyu - translokacja do jalowych obszar6w organizmu (np.
lina naczyniowa i miejsca operowane).
Flora naturalna nie jest eliminowana, a jedynie ulega redukcji zar6wno w czasie mycia jak i dezynfekcji
sk6ry r4k, co ma istotne znaczenie w przypadku kontaktu z jalowymi tkankami - zabiegi chirurgiczne i
inne techniki inwazyjne.
1) Drobnoustroje stanowi4ce florE naturalnq:
a) wystEpuj4w sk6rze;
b) stanowi4 element ochronny (konkurencj a dla szczep6w patogennych);
c) sqtrudne do usunigcia;
d) mog4 byt przyczyn4 infekcji u pacjent6w chirurgicznych lub poddanych innym inwazyjnym
procedurom.
2) Staphylococcus aureus nie jest czEstym rezydentem zdrowej, suchej sk6ry; u okolo 50% populacji
mo2e wystEpowa6 w przedsionku nosa, pachach, pachwinach i wok6l odbytu sk4d, podobnie jak z
zakeionych tkanek, mo2e by6 przeniesiony na rQce. Jest to jeden z najwaaniejszych czynnik6w
etiolo gicznych zakuhen szpitalnych.
2.3. Flora przejSciowa sk6ry rek - to drobnoustroje kolonizujqce powierzchnig sk6ry bez namnaaania
siE; ich rodzaj i ilo56 jest zaleilna od zanieczyszczenia Srodowiska, z kt6rym kontaktuj4 sig rgce. Kaade
uszkodzenie sk6ry, zwiqkszona potliwo$6 r4k i obecnoSi pier6cionk6w lub obr4czek zwigksza
Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika Dyrektora ds.
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kolonizacjE sk6ry. Przelryalno56 mikroorganizm6w na sk6rze r4k moze prowadzi6 do przenoszenia na
innych pacjent6w i rozwoju infekcji; badania wykazaly,2e szczepy rodzaju Enterococcus spp. pozostajq
na opuszkach palc6w przez kilka godzin; podobnie ilo56 Acinetobacter spp. po uptywie godziny ulegla
tylko niewielkiej redukcji. Flora przej6ciowa jest stosunkowo latwa do usunigcia w czasie mycia i
dezynfekcji rqk.
Drobnoustroj e stanowiqce fl org przej Sc iowq:
a) wystEpujqna powierzchni sk6ry;
b) tatwo mog4by6 przeniesione ze Srodowiska na sk6rE r4k i odwrotnie;
c) s4eliminowane w wyniku mycia i dezynfekcji r4k; sqczgstqprzyczyn4infekcji krzyLowych.
2.4. Mycie i dezynfekcja r4k:
1) Mycie r4k usuwa zabrudzenia, pozwala w znacznym stopniu mechanicznie usun46 drobnoustroje
naleZ4ce do flory przejSciowej.
2)Dezynfekcja eliminuje je w pelni redukujqc jednoczesnie florg stal4.
Podczas dezynfekcji nie ma moZliwoSci ,,wyjalowienia" r4k; nie mozna takZe skutecznie wyeliminowai
patogennych szczepow w sytuacji zmian chorobowych sk6ry. Sk6ra rqk personelu zmieniona
chorobowo to ryzyko zakahenia:
a) pacjenta - zmiany sk6rne s4 skolonizowane ogromne liczbq drobnoustroj6w, kolonizacji tej nie
eliminuje zabieg mycia i dezynfekcji rqk;
b) personelu - uszkodzenia sk6ry to uszkodzenia naturalnej bariery dla patogennych mikroorganizm6w.
Bakteriologiczna czysto66 r4k jest najwazniejsz4 powinnoSci4 personelu szpitalnego; ogranicza infekcje
V,rzyhowe, zmniejsza ryzyko infekcji zwiqzanych ze stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych
lub leczniczych.
U?ycie rEkawic nie zastgpuje mycia i dezynfekcji rqk, rgce muszqby6 umyte i zdezynfekowane takze po
ich zdjEciu.

3. Zakres stosowania procedury:
3.1. Personel Szpitala USK.

4. Spos6b postepowania:
4.
a rak - zasad

O CZYM NALEZY

UZASADNIENIE

PAMIETAC
Kr6tko obcigte paznokcie
(kofic6wki nie dluZsze niz 0,5
cm).
Nie wycinac sk6rek.

Obszar pod paznokciami sprzyja kolonizacji drobnoustrojow.

Mog4powstad uszkodzenia sk6ry sprzyjaj4ce kolonizacji i
namnazaniu sie drobnoustroi6w.
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Stanowi4,,schronienie" dla drobnoustroj6w, utrudniaj4 dostqp

obrEczki, bransoletki. zegarki.

Srodk6w myj4cych i dezynfekujqcych do wszystkich obszar6w
sk6ry i zatrzymujqwilgo6, co ulatwia namnaZanie sigzwlaszcza
bakterii Gram -uj emnych, utrudniaj q r6wni eZ za}dadanie
rgkawic.
Paznokcie naturalne. bez lakieru.
Aby ochraniat, je przed zniszczeniem podSwiadomie ogranicza
tips6w.
siE czEstoSi i ..energicznoSi" mycia rqk. Lakier i tips1, stanow,iq
barierE, kt6ra utrudnia prawidlow4 i skutecznq dezynfekcie rak.
Nie pracowac w odzie2y z
Dlugi rqkaw ogranicza mycie i dezynfekcjE nadgarstk6w i
przedramion w przypadku ich skazenia podczas pracy.
dlugim rgkawem.
Myi rqce tylko biezaca woda.
Usuwa mechanicznie fl orE prze-l (ciow4.
P rze d naloZen iem preparatu
Zmniejsza to ryzyko wyst4pienia podraZnieri sk6ry r4k, ulatwia
myiaceso zwilLvt, rece woda.
rczpr ow adzeni e prep aratu.
Myd dokladnie wsrystkie powierzchnie rqk, szczeg6lnq uwagg zwracajqc na zakoftczenie

palc6w, kciuki i przestrzenie mipdzypalcowe.
Po umyciu rgce dokladnie

splukai woda.
Dokladnie osuszy6 rEce przed
dezynfekcia.
Nanie66 preparat dezynfekcyjny
na zaglebienie dloni, dokladnie
wetrze6 zgodnie z technik4 a2 do
wchlonigcia preparatu, nie
wycierai.

PozostaloSci preparatu myjqcego moge uszkodzi6 skorE. co
sprzyj a kol oniz acj i szczep amt ., szp ita I n ym i ".
Preparat dezynfekcyjny naloZony na wilgotne rgcejest

nieskuteczny.
Uzyskanie skutecznej dezynfekcji r4k.

4.2. Wyposatenie stanowisk do mycia i derynfekcji rqk:

z

cieplq bieZqcq wod4 wyposa2one w baterie lokciowe, zwlaszcza
gabinetach
zabiegowych i na Blokach Operacyjnych,
b) preparaty myjqce w dozownikach lokciowych,
c) preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholi w dozownikach lokciowych,
d) rgczniki jednorazowego uzytku w podajnikach,
e) kosze nazu?yle rEczniki,
f) przy kazdlm stanowisku do mycia i dezynfekcji rqk w widocznym miejscu umieszczony jest schemat
techniki efektywnego mycia i dezynfekcji rqk.
a) umywalki

Dokument nie moze byd zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika Dyrektora ds.
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4.3. Technika mycia i dezynfekcji r4k:

4.3.1. W kazdym przypadku mycia i dezynfekcji r4k obowiqzuje technika wg Ayliffe'a (Europejski
Komitet Standaryzacji), w kt6rej myte i dezynfekowane se wszystkie powierzchnie r4k; kazdy z szeSciu
przedstawionych ruch6w, naleLy wykona6 pigciokrotnie kuZdy etap. Szczeg6lnq uwagg, nale|y zwrocil
na kciuk, przestrzenie mig&ypalcowe i waly okolopaznokciowe - zalqczniknr l.
4.3.2. Zwvkle (socialne) mycie rak:
a) Kiedy: przed przygotowaniem poZywienia, przed jedzeniem, przed podaniem posilku pacjentowi, po
wyjSciu z toalety, zawsze, kiedy rEce s4brudne.
b) Dlaczego: eliminuje florE przej6ciowqw okolo 65%.

c) Jak: przy :ulyciu preparatu myj4cego
jednorazowym rgcznikiem.

i

biezqcej wody, przez co najmniej 10-15 sekund, suszenie

4.3.3. Higieniczne mycie i dezynfekcja rak:
a) Kiedy: po widocznym zabrudzeniu, w obszarach wysokiego ryzyka, przed i po kontakcie z pacjentem

i

jego otoczeniem, przed czystq/aseptycznq procedurq po naraZeniu na ptyny ustrojowe,

przed,

zaloieniem i po zdjqciu rEkawic.
b) Dlaczego: eliminuje florE przejsciowqw okolo 90% i czEsciowo florg stal4.
c) Jak: Zwilzyt rEce bieZ4cqwod4 nalolyc 3-5 ml preparatu myjqcego nazag)gbienie dloni, aby pokryi
preparatem obie dlonie, my6 w kuldej z podanych 6 pozycji wg techniki Ayliffe'a (5x kazdy etap). Czas
mycia higienicznego mycie preparatem myjecym wynosi 40 - 60 sekund, nastEpnie spluka6 preparat
myjQcy bie2:qcq wodq przez 15 sek. i dokladnie osuszy6 rEce rgcznikiem jednorzvowego uzytku.
Osuszenie trwa 7 - 9 sekund i pozwala na usuniqcie mechaniczne drobnoustroj6w wraz ze zluszczajqcym
sig nask6rkiem. Po osuszeniu pobra6 alkoholowy Srodek dezynfekcyjny w iloSci 3-5 ml, tak aby
wypelni6 zaglEbienie dloni i wciera6 przez 20 - 30 sekund, u2 do calkowitego wchlonigcia i
odparowania.
4.3.4. Chirursiczne mycie i dezynfekcia rak:
1 ) Kiedy: przed wszystkimi zabiegami chirurgicznymi i inwazyjnymi.
2)Dlaczego: eliminuje florg przej6ciowq tw znacznp stopniu redukuje florp statq.
3) Jak:
a) zwilzyt rqce bie24c4 letniq wodq rQce w trakcie mycia musze byi nieco uniesione, aby woda mogla

splywai w kierunku lokcia,
b) ulo2y6 jednq dlori na ksztah kubka i pobrad 3 ml preparatu myj4cego, w trakcie mycia moanapobra6
kolejne porcje, tak aby sk6ra rqk bylaprzez caly czas pokryta preparatem,

Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika Dyrektora ds. JakoSci
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c) rgce myjemy trzyetapowo, najpierw do zgiE6 lokciowych, potem do 213 wysokoSci przedramion, a
nastgpnie dlonie i nadgarstki, dlonie i nadgarstki myjemy (5x kazdy etap) zgodnie z technikq wg
Ayliffe'a,
d) szczotkg (powinna by6 sterylna) uZywamy Wzy pierwszym myciu rqk w danym dniu operacyjnym,
tylko do paznokci (stale uZywanie zwigksza uszkodzenie sk6ry),
e) umyte rgce, nalezy opluka6 przez 15 sek. i dokladnie osuszy6 rgcznikiem sterylnym jednorazowego
u2ytku,
lqczny czas trwania mycia wynosi 2

f

-3

min.,

g) po doktadnym osuszeniu r4k pobieramy w zglEbienie dloni preparat dezynfekcyjny (3-5ml wypelni6 zaglEbienie dloni), zanurzy( na 5 sek. palce dloni w preparacie i nastgpnie zgodnie z
powy2szym schematem, trzyetapowo (ak w przypadku mycia chirurgicznego), okrE2nymi ruchami
rozprowadzamy wcierajec preparat w sk6rg do calkowitego wchlonigcia i odparowania, do momentu aL
sk6ra bgdzie sucha,
h) czynno56 powtarzamy zuwzglgdnieniem drugiej dloni i przedramienia,
lqczny czas ffwania dezynfekcji wynosi maksymalnie 5 min.

i)

Uwaga! Nie splukiwad wod4 i nie osuszad nadmiaru plynu derynfekcyjnego rgcznikiem!
4.4. Wskazania do higieny r4k:

Szczeg6lowe wskazania do prawidlowej i efektywnej higieny r4k ujgte s4
strategii WHO tj. 5 Moment6w Higieny Rqk - Zalqczniknr 2.

4.5. Pielggnacja

w kluczowym skladniku

rlk:

a) Ochrona rqk przed nadmiemym wysuszeniem pruy zastosowaniu preparat6w natluszczaj4cych
(emulsje, kremy).
b) W przypadku uszkodzeri sk6ry, nalely oslonid je wodoodpornym opatrunkiem.

4.6. Zastosowanie rpkawic ochronnych:
1) Umyj i zdezynfekuj rgce:
a) przed zaloleniem rEkawic sterylnych i niesterylnych - Zalqcznik nr 4 iZalqcznik nr 5,
b) po zdjEciu rEkawic.
2'yZmiefi rEkawice:
a) przed kontaktem z kolejnym pacjentem,
b) przy wykonywaniu r62nych procedur u tego samego pacjenta.
3) Rgkawice, naleLy zawsze u2ywa6, w przypadku kontaktu z krwi4lub innym potencjalnie zakaLnym
materialem, blon4 Sluzowq lub naruszon4powlokq sk6ry.

Dokument nie moze byC zmieniany lub powielany bezzgody Pelnomocnika Dyrektora ds.
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?pn6

nie zastgpujq higieny rek, redukuj4 ryzyko przeniesienia
drobnoustroj6w ze Srodowiska i odwrotnie na sk6rE rqk, nie s4 jednak dla nich wystarczajqc4 barierq.
warunki wewn4trz rqkawic (cieplo i wilgo6) sprzyjaj4namnazaniu siE szczep6w.
Nale2y pamigta6, 2e rEkawice

Waine!
1) Niedopuszczalne

jest zastqpienie zmiarry rgkawic myciem il lub dezynfekcjq tych aktualnie

zalolonych.
2) Uzycie rgkawic w pol4czeniu z myciem i dezynfekcj4rqk to dodatkowa ochrona przed infekcjq.
3) Uzycie rEkawic, jako alternatywy mycia i dezynfekcji r4k to ryzyko infekcji.

5.

od

nosc I u

nlenla:

Rodzaj czyn n oSci zw iqzany ch z przestrzeganiem
procedury
1) Higieniczne i chirurgiczne mycie i dezynfekcja r{<
wykonywanie zgodnie z procedurq.
2) Przestrzeganie obowi4zujqcych instrukcji, procedur,
standard6w i regulamin6w.
1) Utrzymanie w czysto6ci stanowisk do

Osoby odpowiedzialne
Personel medyczny (lekarze,
pielEgniarki, rehabilitanci ),
pomocniczy (salowe, noszowi)
poszczeg6lnych Kom6rek
Organtzacyinych.
Salowe, personel sprzqtaj qcy
p o szcze g6lnych Kom6rek
Organizacyjnych.

mycia i dezynfekcji rqk wg. Procedury:
,,Dekontaminacja powierzchni szpitalnych".
2) Przestrzeganie obowiqzuj4cych instrukcji, procedur,
standard6w i regulamin6w.
I ) BezpoSredni nadz6r nad poprawnoSci4 wykonywania
Kierownicy i Pielggniarki Oddzialowe
Procedury.
poszczeg6lnych Kom6rek
2) Przestrzeganie obowiqzuj4cych instrukcj i, procedur,
Organizacyjnych.
standard6w i regulamin6w.
Pracownik danej Kom6rki Organizacyjnejjest zobowiryany do zaznajomienia siE z procedur4oraz jej
przestrzegania.

6. Dokumenty zrviqzane z procedurQ:
6.1. Akty prawne:
1) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniuzakuzeni chor6b zaku2nychu ludzi zdrua5 grudnia 2008 r.
Dz. U. z 30 grudnia 2008r. Nr 234 poz. 1570 zp6in. zm.l -Dz.tJ. z 3 sierpnia 2012r. poz.892 Ustawa
Dokument nie moze byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika Dyrektora ds.
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io,

z dnia 13 lipca 2012r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniuzakuirci i chor6b zakainychu
ltdzi oraz ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej.

6.2.Literajural.
1) Czechowska D., Fleischer M., LechowiczM., Malara M., OchockaB., Zi6\kowski G., ,,Higiena r4k
w plac6wkach ochrony zdrowia" Zeszyt XIII, Polskie Stowarzyszenie Pielggniarek
Epidemiologicznych, Katowice 201 4.
2) CiuruS M., ,,Procedury higieny w plac6wkach ochrony zdrowia", Instytut Ochrony Zdrowia,
Warszawa 2013, wydanie II poprawione i uzupelnione.
3) World Health Organisation (2009) , Wyyczne WHO dotycz4ce higieny rqk w opiece zdrowotnej podsumowanie.
4) Normy europejskie i polskie: PN-EN 1499:2000 - Higieniczne mycie r4k, PN-EN 1500: 2002 Higieniczna dezynfekcja r4k metod4wcierania, PN-EN 12791: 2005 - Chirurgicznadezynfekcja r4k
metodq wcierania.
6.3. Dokumenty: nie dotyczy.

7. Kontrola przebiegu procedury:
7.1. Zespll Kontroli Zakaheh Szpitalnych, narzgdzie kontrolne - ,,Korta obserwacji zasad higieny rqk"
(Zalqcznik nr 3).

8. Zalqczniki:
8.1. Zatqcznik
8.2. Zalqcznik
8.3. Zalqcznik
8.4. Zalqcznik
8.5. Zalqcznik
8.6. Zalqcznik

nr | - Technika mycia i dezynfekcji rqkwg Aylffi'a.
nr 2 - Wskazania - 5 moment6w higieny rqk.
nr 3 - Karta obserwacji zasad higieny rqk.
nr 4 - Schemat naHadonia i zdejmowania rqkawic niesterylnych.
nr 5 - Schemat naHadania i zdejmowania rqkanic sterylnych/jalowych.
nr 6 - Karta potwierdzajqco zopoznanie pracownikdw z treiciqdokumentu.

Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika Dyrektora ds.

Jako6ci
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Zalqcznik nr

I

do procedury:

,,Higiena rqk".

T*chnikm mycia t dexynf*kcja rqk
schemst wg Ayliffe'a

\fi;!t*h
-t--"E-

\-#'
\.*aw
\w;

Z

Nanieid odpowiedni4 porcjg mydta lub irodka
dezynfekcyjnegCI.

!

*

fie#*

Derynfekowad rgce wg xhematu- kaidy etap
to pigc ruchdw "tam i z powrotem"

ft\uY
\$t

/h\
3

#h"
\ Y/7

FoEieranie dtoni o dlori

\

lff "/{

4

Focieranie czesci praweJ dtoni
o powierzchniq gr&ietor,ve lewej dtoni,
zmlana r1k.

Wk
*($
\

\

1(
!\

\\

Focieranie grzbietowej pcwierzchni zgigtych
palc6w jednej dtoni pod zagigtymi patcami
drugiej dtoni

6

7

)\qs\

Kciuk prawej dloni uJqty w tewq dtoii, wykonywad
ruchy obrotowe wokot kciuka, zmiana rqk.

\&\
t

;

'I

I
,

,ytlt
I td.ffi"---\s*

* *,/ {i**
,{"/tw-

$
4

I
m

t,

Okrgine pocieranie opuszkdw patc6w prawej
dtoni w zagtqbieniu dtoniowym tewej dtoni,
rniana dtoni.

Zalqcznik nr 2 do procedury:

,rlfigiena rqk".

Wskazania
L.p.

MOMENT

l.

Przed kontaktem z
pacjentem.

-t

IrslltuI
Kiedy:
Dezynfekuj rgce przed
kazdym kontaktem z
pacjentem.

)

Dlaczego:

Aby chronid pacjenta
przed chorobotw6rczymi
drobnoustrojami
przenoszonymi na Twoich
rekach.

Przed czvst4 / aseptyczn4
procedur4.

Dezynf-ekuj rEce przed
wykonaniem czystejl
aseptycznej procedury.

Aby chroni6 pacjenta
przed chorobotw6rczymi
drobnoustrojami, r6wniez
pochodz4cymi od niego
sameqo.

3.

Po nara2eniu na ptyny

ustrojowe.

4.

5.

Po kontakcie z pacjentem.

Po kontakcie z otoczeniem

pacjenta.

Dezynf-ekuj rQce po
mozliwym kontakcie z

plynami ustrojowymi
(r6wnie2 po zdjqciu
rekawic).
Dezynfekuj rEce
bezpoSrednio po kontakcie
z pacjentem i jego
nai bli2szym otoczeniem.
Dezynfekuj rQce po
dotknigciu j akie gokolwiek
przedmiotu z otoczenia
pacjenta, gdy opuszczasz
to otoczenie - nawet jeSli
nie mialeS kontaktu z
pacientem.

Aby chroni6 siebie i
otoczenie przed
chorobotw6rczymi
drobnoustrojami.

Aby chroni6 siebie i
otoczenie przed

chorobotw6rczymi
drobnoustroiami.
Aby chroni6 siebie
otoczenie przed
chorobotw6rczymi
drobnoustrojami.

Uwagi:

1) 5 moment6w higieny r4k, nalezy r6wnie2 przestrzegat, w przypadku wykonyrvania

u tego samego pacjenta, np. po kontakcie z pacjentem (pomiar
przed czyst4/aseptyczn4 procedur1 (przed manipulacj4 przy linii

poszczeg6lnych procedur

ciinienia krwi)

i

naczyniowej, wymiana wlewu kroplowego, czy odlqczenie).
poplamienia krwiq lub innymi plynami
ustrojowymi lub po skorzystaniu z toalety. rqce nalezy umy6 mydlem i u,odQ.
3) W przypadku zdecydowanego podejrzenia lub potwierdzenia ekspozycji na organizmy
przetrwalnikujEce, w tym ognisko Clostridium difticile. preferowane jest mycie r4k mydlem i
wodq.
4) We wszystkich pozostalych sltuacjach klinicznych opisanych w punktach powyzej, do
rutynowego odkaZania r4k, jeSli nie sqw spos6b widoczny zabrudzone, preferuje siE przecieranie
r4k Srodkami na bazie alkoholu. W przypadku braku preparatu do odkazania rqk na bazie
alkoholu, rEce nalezy umy6 wodq i mydlem.

2) W przypadku widocznego zabrudzenia lub

Opracowano na podstawie ,,Wytyczry)ch ll/HO ttotyczqcych higieny
podsumowanie" (2009).

rqk w opiece zdrowotnej _

Zal4cznlk nr 3 do procedury:

,,Higienu rqk".

Protok6l Kontroli
KARTA OBSERWACJI ZASAD HIGIENY R4K
Klinika / Oddzial........

data kontroli

Zasady higieny r4k

Przygotowanie rqk do pracy

l.

Kr6tko obcigte paznokcie bez lakieru

2. REce bez bi2uterii (pierScionki,

3. Sk6ra rqk bez zmian chorobowych

-

rek
l.

Zmoczenie r4k przed nalo2eniem
preparatu myjEcego odpowiedniej
ilo5ci (od 3-5 ml) - 1 ph
2. Dokladne mycie wszystkich
powierzchni / wg Techniki Ayliffe,a

-

3. Dokladnie plukanie r4k

- I pkt
:l.Dokladne osuszanie rqcznikiem
jednorazowego u2ytku przed
5. Dezynfekcja - naloZenie na
rQCe preparatu dezynfekcyjnego od
6. Dokladna dezynfekcja wszystkich
powierzchni / wg Techniki Ayliffe'a
-

l.

Umywalka z ujgciem cieplej i zimnej

2. Dozownik lokciowy na mydlo,

3. Dozownik lokciowy

na

plyn

dezynfekcyj ny, napelniony plynem

4. Dozownik

na rgczniki jednorazowego
u2ytku. napelniony rpcznikami tak /nie
-

lpkt ; Nie

-

0

pkt ; ND

- nie dotyczy

Data,

pieczatk i podpis osoby kontroluj4cej

Zalqcznik nr 4 do procedury:

Schemat nakladania i zdejmowania rpkawicniesterylnych. "Higienorqk"'

f Xffi ['iTi:wad2

czvnnoici hisienviqk

odi;il;il; ff;;#;:ffi$"i,H#ililr,#iX

JAK NAXTAOAC REKAWICE:

.r'
_

;

$i;:"
1-\.

2. Dotknij jedynie ograniczonq

powierzchnig rqkawicy w czqici

3.

Naloi pierwszq rgkawicq.

nadgarstka (na samej g6rze
mankietu).

r.'.

'#\:--

i .,-r'
, {r"

\.

a...-----/

, -.v
.:"..

'*...***,*F

l

4..Wyjmiy drugq rgkawicA golq
rgkq dotykajqc jedynie ograniczonej powierzchni rgkawiry w
czqici nadgarstka.

\ -'-\<

\!

._\

lttu--_-*
N-ea-''" ) -"'*'
\t
L*****-

\..._--.---f-

1,1;:.-

I.,.I -!':

Wyjnrij rqkawicq z oryginalne_
go opakowania.

/

r"*"" -Q

l:1..;l' ..

.j:ai ...,

'L

<.1

;:

5. Aby uniknqd dotykania sk6ry
przedramienia, odwin ze-

6. Po

....\-./

*...

naloieniu rqkawic, nie

naleiy dotykac rgkami niczego,
co nie zostalo okrejlone we wskazaniach lub warunkarh u2ywania

wnqtrzn4 powierzchnie na_
kladanej rqkawicy zgigiynri palcami rqki w rqkawicy umoiliwia- rqkawic.
jqc naloi:enie rgkawicy na drugq
rQkt.

r. JtK

zDErMoL{AC RQKAtftcE:

,\/
'*"--t-

./.'

'/

:.--r/

f:'],,r'"
i i1'.
!.i -.;:'\.***-Fs

1:

jj.L**'** *

l.,Chwyc palcanri jednq
rekawicq na wysokosci nadgarstka, aby jq zdjq( nie doty_
kajqc skory przedramrenia i
iciqgnij 1q z rqki wywracajqc
rgkawtcA wewngtrznE stronq
na wierzch.

i i-:l'

,rii-v--

'-'.--.--/'?-/
.,.,\

//

/

\ \,r-

2. Trzymaj zdjetQ rekawicQ w rece,

ktdra nadal Jest w rqkawicy i
ruchem ilizgowym wl6i palce dru_
giej - golej rgki migdzy rqkrwicg a
nadgarstsk. Zdejmij drugq r6kawicq
zwljaJQC jq wzdlu2 dloni a nartepnle
na(iQgnrjjE na trzymang w palcach
rekawlce.

3. Wyrzuc

4' Nastqpnie wykonai czvnnoici hig_ieny
rqk przy uiyciu prepara,u do
alkoholu lub myjqc rgce wodq i myatem.

zdjqte rqkawice.

odkuiuGllf

Zalqcznik nr 5 do procedury:
,,

Higiena rqk".

Schemat nakladania i zdejmowania rgkawic sterylnych/jalowych.

r. ,AK NAI(IAUAC IATOWF FhKAWILFI

./

"/--+^-\ \

--l^f

/f$s)'\i
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("t,'t
lr1

)1".

tJ/

..aw

*.r'

\
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I

\
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I 1i
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.
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,ftw

I

t
12.

I
2'
3'
t5
'

Frzed

tffif$

10

,,j

14

*ykonanicm proccduty rseplycznej wykonaj crynnoici higieny rqk przy uiy€irt preparatu do odkaiania lqk lub

myjqc rgce.

sprav*dl, cey cpakowanle lest ftlerarurrone. otrrydrr pierw*e flieralovy€ opakowanie odrywijlr
tale powlerzchrrlg i.;rz6"
tranego zamknigria, abyodkryl drugie jalowego opakow*nie, bei
dotykanir gc.
Poi62 drugie, .lalovre cpakouranie na izyr&j, ruc hej powiszchn i hez dolyka
n ia powierzrhrri. otworx opakovranie i zagn ii
potIso6d, aby je w pelni rurloiyt i nie dupuSciC rio ponowneg$ zamknigria,
Kciqkiern ipalcem wskrzuiicym jednej rgi id*rikutni* ohwyi lawiniqty mankiet
rgkawicy.
Jednvm tuch€m wtu n d rug4 lgkq w rqliawice tlzymajQc za\,yin i€ty mankist na poriomie
nad{arrtka.
Fodniei dru.g1 rgkawicj r*suwajqc pelce rckiw rgkawiry pod jej mankict.
9-7-.^
8-10' Jedrym ruchem wsufi drug4.rgkawicg n: 9ol4 rqfg unikrjqr wselki*gc kontaltu / opieranie rqki w rgkawicy
o lakiekolwiek powlerzchnie pozn nakladanE rfkawica i*onutr;opliranie rgkt i inne powa€rzchnie po*-odu;e
brak aseptykl t oznacze konie(znojd zmiany rgkawi<).
I I'
Po naio2eniu rekawir'irili trrebi ilxci{gnii
ip lepiej na palcach i w prz+*tr:eniach mi6dzy pilcami. aby rgkawire <iobrre
1

!-l l'

1

rt

letaJy.

Roewifi mankiet pierw:zej rqkawicy delikatnie wsuwa jqc palce drugiej r;ki pod
rawinigcie mankielu unikajqc kontaktu z
jakakoL'vrek innq powierzchnia poze r€wneirrna powierz(hniE
rekawky-{brak ar€ptyki powodui€ konrecxnor( rmlany
rg&awir),
Rqce rq juz w rgkawic*th i mogi t€raz dotyk:i wylqcznie
iaiowyth nalz€dzi i uprzednio zderynfekow:nych powierzchri
(iala pa€;enta.

Zalqcznik nr 5 do procedury:
,,

Higiena rqk".

Schemat nakladania i zdejmowania rgkawic sterylnych/j alowych.

il. JAK ZOEJMOWAC JATOWE SEilWCET

: tl

rr\.i\
,0

1r

t- k-:-*--

q\
t9

^'1

15-'t 7.

Zdejmij Pierwsz4 rgkawicq ScQgajqc jq do tylu palcami clrugiej rrki. Zdejmij rgtawire wywijajqc je wewnqtrz6q

18.

ZdeJmI

rtron{

'19,

10.
11.

na eewnqtrz a2 do wysnhos<i drugi€go stawu palc6w (nie zdeJmuj calkowicle}.

drugl rqkawlc9 wywljail( rewnetr.ny brzeg palcaml rgkl z ktoreJ rekawica eortata
Juz ceqsclowo zdjera.
Zd.e.lm! rekairrlc$ \,Yywra(ajqc calkou,lcieJej we|vnqtrzn{ $trone na wlerzch, aby mlec pewnoJc le sh6ra prtez
caly czar nra jedyrrie kontakt z wer,{nttra.til stronq rqkawicy.
Wyrzud rskawl(e,
Po zdf qclu r$kawlc

przeprowad, (zynnof(l hlgteny r{k zgodnl€ ze w$kazaniamt.

uwaga: Nakladanie jalowych rekawic w zwiazku z zabiegiem chirurgicznym przebiega wedfug tej sarnej
procedury z wyjQtkipm te0o. ie:
- poprzedzone jest rhirurgicznyrn przygotolyaniem rak;
- rqkawice nakladane rq po naloieniu jalowago ubrania chirurgkznego;
- pierwrze opakowanie (niejalowe) otwiera ,ryrtentka:
'drugie opakowenie {jalowe) umie$zcza siq na jalowej powhnchni innej nii ta wykorzystywany do
zabie0u;

Zalqcmik nr 6 do procedury
,rHigiena rqk"

P

otwi erdzenie zapo znania s iq prac ownik6w z proce dur{standardem/instrukcj 4
(odpowied zialny kierownik kom6rki organizacyjnej )

OSw iadcza

m, Le zap oznalam/em s ip p roced u rqlstandardem/instrukcj q. . . . . .

...........i zobowiqzuje
LP

Data

Nazwisko i imie

sip do jej/go bezrvzglpdnego pues

Stanowisko

trzeganit.

Podpis

