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Załącznik nr 14 

 

Procedura socjalnego i higienicznego mycia rąk  

I. Socjalne (zwykłe, rutynowe) mycie rąk 

Socjalne mycie rąk wykonuje się: 

− przed dotykaniem żywności, przed jedzeniem, karmieniem chorych, 

− po wyjściu z toalety, 

− przed przystąpieniem do pielęgnacji pacjenta i po jej zakończeniu (np. kąpiel, ścielenie 

łóżka, zmiana bielizny itp.), 

− zawsze, gdy ręce miały kontakt z ziemią, 

− przed rozpoczęciem dnia pracy i po dłuższych przerwach w pracy, 

− po wykonanych pracach porządkowych i czystościowych w pomieszczeniach 

niezabiegowych, 

− po kontakcie z krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami, wydalinami. 

Sposób mycia: 

− zmoczyć ręce i nadgarstki, 

− zastosować mydło w płynie w ilości wystarczającej do otrzymania piany, 

− energicznie pocierać, aby wytworzyć pianę na powierzchni rąk przez co najmniej 10 - 15 

sek., 

− ręce starannie spłukiwać pod bieżącą wodą przez następne 10 - 15 sek., tak by woda 

spływała w kierunku palców, 

− starannie wysuszyć ręce używając jednorazowego ręcznika 

II. Higieniczne mycie dezynfekcja rąk 

Usuwa i zabija większość drobnoustrojów przejściowych, znacznie redukuje ilość flory 

stałej skóry. 

Higieniczne mycie rąk wykonuje się: 

− przed wykonywaniem zabiegów aseptycznych (przed nałożeniem rękawiczek i po ich 

zdjęciu) takich jak: założenie cewnika do pęcherza moczowego, przed dotykaniem rany          

i po kontakcie z raną, itp., 

− przed wykonywaniem zabiegów inwazyjnych (iniekcje, punkcje, pobranie krwi, 

szczepienia), 

− przed pielęgnacją i w czasie pielęgnacji wrażliwych pacjentów (z obniżoną odpornością 

immunologiczną lub pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, 

− po każdym kontakcie z drenażem rany, 
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− przed nałożeniem i po zdjęciu rękawiczek, 

− po kontakcie z materiałem zakaźnym (krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami, 

wydalinami pacjenta), 

− podczas ognisk epidemicznych. 

I etap – "brudny" - mycie higieniczne 

1 minuta: higieniczne mycie rąk pod bieżącą wodą przy użyciu 2 - 3ml płynnego 

mydła, zgodnie ze standardem, wg shematu Ayliffe'a, tak, aby zapewnić całkowite pokrycie 

rąk środkiem myjącym. Każdy etap obejmuj e 5 ruchów „tam i z powrotem”. (Zalecane 

czynności pozwalają na dokładne mycie i dezynfekcję rąk bez pozostawienia na powierzchni 

skóry “miejsc omijanych” w toku innych sposobów mycia). 

Spłukać dłonie pod bieżącą wodą -15 s, tak by woda spływała w kierunku palców. Osuszyć 

ręce jednorazowym ręcznikiem. 

Jeżeli wypływ wody z kranu nie jest wyłączany automatycznie, lub obsługiwany za 

pomocą łokcia, kran należy zakręcać przez papierowy ręcznik, (aby uniknąć wtórnego 

skażenia umytej dłoni). 

 

II etap - "czysty"- dezynfekcja 

30 sekund - 1 minuty: każdą rękę nacierać 3 ml alkoholowego preparatu 

antyseptycznego wg schematu Ayliffe'a, pozostawić preparat do wyschnięcia - nie osuszać rąk 

ręcznikiem! Obszary dłoni najczęściej pomijane podczas mycia i dezynfekcji. 

Jeżeli nie ma ani wody, ani ręczników, a konieczna jest szybka dezynfekcja rąk, użycie 

alkoholu jest metodą skuteczną i wystarczającą. W przypadku niezabrudzonych rąk, 

np. po zdjęciu rękawiczek niezabrudzonych materiałem biologicznym, a przed założeniem 

nowych, aby je zdezynfekować można stosować procedurę odkażania bez użycia wody 

- preparaty alkoholowe. 

 
Sposób odkażania rąk przy użyciu niealkoholowego środka antyseptycznego: 

1. Zmoczyć ręce i nadgarstki. 

2. Nabrać 3-5 ml roztworu antyseptycznego w złożone ręce. 

3. Energicznie pocierać, aby wytworzyć na wszystkich powierzchniach rąk i nadgarstków 

pianę utrzymującą się, przez co najmniej minutę. 

4. Starannie spłukiwać ręce pod bieżącą wodą przez 10 - 15 sek. Pocierając całe ręce. 

5. Starannie wysuszyć jednorazowym ręcznikiem. 

W przypadku organicznego zanieczyszczenia skóry (np. krwią) w pierwszej kolejności 

trzeba użyć preparatu odkażającego. 


