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Legislativa

• WHO – Hygiena 

rukou ve zdravotnictví

• Vyhláška č. 306/2012 

Sb.

• Metodická návod MZ 

ČR – Hygiena rukou 

při poskytování 

zdravotní péče



5 momentů/situací pro hygienu 

rukou



Indikace pro hygienu rukou

• Alkoholový dezinfekční prostředek

Voda + mýdlo

Při 
viditelném 
znečištění

Po použití 
toalety

Před první 
CHDR

Po expozici 
Clostridium 

difficile



Postupy hygieny rukou

• Mytí rukou, hygienické mytí rukou 

• Hygienická dezinfekce rukou - HRD

• Chirurgické mytí rukou

• Chirurgická dezinfekce rukou - CHDR



Mytí rukou, hygienické mytí rukou

• odstranění nečistoty a částečně přechodné 
mikroflóry z pokožky rukou mycími přípravky 
bez/s dezinfekční přísadou

• postup:

snížení kontaminace o 1- 2 logaritmické řády (redukce log 2 se rovná 75%)

Navlhčit ruce

Nanést mýdlo

40 – 60 sekund

Smýt, utřít



Mytí rukou, hygienické mytí rukou



Hygienická dezinfekce rukou - HDR

• odstranění ulpívající přechodné mikroflóry 
z pokožky rukou

• zvýšená pozornost musí být věnována 
konečkům prstů a palcům

• aplikuje se na suché ruce až do zaschnutí

• postup:

Snížení kontaminace o  4 - 5 logaritmických řádů (redukce log 5 se rovná 99,999%)

3 mililitry

30 sekund



Hygienická dezinfekce rukou - HDR



Nejčastěji opomíjená místa

• Nejvíce 

opomíjená místa

• Opomíjená místa

• Umytá místa



Chirurgické mytí rukou

• mytí mýdlem a vodou po dobu 60 sekund před 

první CHDR

• nečistoty pod nehty odstranit pomocí čističe 

nehtů

• nedoporučuje se používat kartáček



Chirurgická dezinfekce rukou - CHDR

• účelem je usmrcení přechodné i trvalé mikroflóry 
na kůži rukou a předloktí 

• cílem je zabránit kontaminaci operačního pole 
v případě poškození rukavic

• provádí se:
– před zahájením operačního programu

– při rizikovém znečištění rukou (např. při současném porušení 
celistvosti rukavic a kontaminaci biologickým materiálem)

– mezi jednotlivými operacemi

– před invazivními vstupy - ambulance
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Úprava nehtů

• při přímém kontaktu s pacientem jsou 

nepřípustné umělé nehty

• přirozené nehty musí být upravené, krátké 

(max.0,5 cm) a čisté



Šperky, hodinky

• nošení prstenů a náramků na rukou není 
přípustné při všech činnostech spojených s 
přímým poskytováním péče pacientům 
– tam, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická 

dezinfekce rukou

• v operačních provozech nesmí nosit zdravotničtí 
pracovníci na rukou hodinky



Použití rukavic

• nenahrazuje nutnost provádět hygienu rukou

• před nasazením  i po sejmutí rukavic nutno 
provést hygienu rukou

• výměna rukavic při přechodu z jedné oblasti na 
jinou

• vždy, kdy lze očekávat možnost kontaktu s krví, 
porušenou pokožkou, sliznicemi nebo infekčním 
materiálem



POSTUP PRO NAVLÉKÁNÍ 

RUKAVIC



POSTUP PRO SNÍMÁNÍ RUKAVIC



Postup pro navlékání sterilních rukavic



Postup pro snímání sterilních rukavic



Péče o pokožku

• mýdlo a alkoholový dezinfekční prostředek 

nepoužívat současně

• alternativní přípravky pro osoby s potvrzenou 

alergií nebo nepříznivou reakcí na standardní 

přípravky 

• používat ochranné krémy



Shrnutí

• Dezinfekce a hygiena rukou jsou nejméně 

nákladným způsobem řešení vzniku a šíření 

infekčních nemocí

– náklady na jedny hygienicky ošetřené ruce 

jsou nižší než 1 Kč

• Znalost indikací a postupů hygieny rukou je 

prvním krokem ke zvýšení compliance hygieny 

rukou



Děkuji za pozornost


