
Národná kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk  
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) realizuje  5.5.2016 kampaň „Save Lives: 

Clean Your Hands"  („Umývaj si ruky – zachrániš život“) ako súčasť globálnej výzvy 
svetovej zdravotníckej organizácie pre bezpečnosť ľudí. Na Slovensku sa táto kampaň 
realizuje už po ôsmykrát. 

 Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna  hygiena rúk patrí medzi 
najdôležitejšie spôsoby prevencie ochorení. Tento rok je kampaň zameraná na chirurgické 
odbory (od chirurgických ambulancií cez chirurgické oddelenia až po operačné sály). 
V zdravotníckych zariadeniach je správna hygiena rúk zdravotníkov najúčinnejším spôsobom 
prevencie tzv. nemocničných nákaz (nákaz získaných v zdravotníckom zariadení) a tiež 
prevenciou šírenia odolnosti mikroorganizmov na antibiotiká.  

Umývanie rúk sa považuje za jeden z najdôležitejších a najlacnejších preventívnych 
opatrení pred vznikom rôznych infekčných ochorení. Svedčí o tom i ľudový názov rôznych 
ochorení, ktoré sa prenášajú práve nedostatočnou hygienou rúk (choroby špinavých rúk - 
dyzentéria, žltačka typu A,  vírusové hnačkové ochorenia). Deti sú viac citlivé na vznik 
rôznych infekcií zo znečistených rúk, pretože ich imunitný systém ešte nie je úplne vyvinutý a  
telo sa nevie dostatočne brániť. Deti trávia veľa času v skupine iných detí, kde sa infekcie 
šíria rýchlejšie  a  svojim správaním, ako je cmúľanie prsta, olizovanie hračiek po iných 
deťoch, vkladanie rôznych predmetov z vonkajšieho prostredia  do úst, prispievajú k šíreniu 
infekcie.  

Naučili ste svoje dieťa umývať si ruky? Vidíte, kedy si ich umýva? Umyje si ich pravidelne 
pred jedlom a  po použití toalety? Videli ste,  ako si ich umýva?  

Baktérie sú všade okolo nás, bežne sa vyskytujú v prírode, vo vode, v pôde a 
v ovzduší. Len na jednom prste ľudskej ruky sa  nachádza okolo 12 000 baktérií. Dôkladné a 
pravidelné umývanie rúk nás môže ochrániť pred mnohými chorobami, od tých bežných, ako 
je nádcha až po tie vážnejšie, ako sú zápal mozgových blán,  či žltačka typu A.   

Aj samotný proces hygieny rúk má svoje pravidlá. Ruky je potrebné si umývať mydlom pod 
tečúcou teplou vodou a pritom dodržiavať tento postup: 

• zvlhčite si ruky teplou vodou a aplikujte si dostatočné množstvo mydla do oboch rúk 
mimo tečúcu vodu aspoň 10 sekúnd. Nezabudnite si umyť priestor medzi prstami, pod 
nechtami, brušká prstov, dlane a chrbát rúk.  

• následne si ich opláchnite a poriadne si ich vysušte, najlepšie papierovými utierkami 
(na vlhkom uteráku sa môžu zdržiavať baktérie)  

• pre dôslednú hygienu vypnite vodovodný kohútik papierovou utierkou, inak hrozí 
riziko opätovnej kontaminácie (v cudzom prostredí). 

Pri vykonávaní veľmi špinavej práce, napr. práca s odpadom, živočíšnymi hnojivami 
a pod., použite antibakteriálne, dezinfekčné mydlá, prípadne alkoholový dezinfekčný 
prípravok na ruky. Existuje veľké množstvo antibakteriálnych - dezinfekčných  mydiel, ktoré 
ničia až 99,9% baktérií. Ich použitie sa však v bežnej praxi neodporúča. 

 
Preto, ak chceme byť zdraví, umývajme si ruky!                 
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