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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОЕП   = Одељење епидемиологије и превенције 

ВСТ   = Виши санитарни техничар 

ВМС  = Виша медицинска сестра 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедуром се дефинише начин редовног праћења и евалуације правилног спровођења 

хигијене руку у ИОРС. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује у свим Клиникама/Службама/Одељењима/Одсецима/ 

Кабинетима  који се баве негом, лечењем и дијагностиком пацијената у ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену процедуре одговорни су сви запослени.  

За контролу спровођења процедуре одговорни су:   

- Руководиоци организационих јединица 

- Комисија за контролу болничких инфекција 

- Тим за болничке инфекције 

- Главна сестра-техничар ИОРС 

- ОЕП (Виши санитарни техничар/ Виша медицинска сестра) 

 

5.0 ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Хигијена руку је најважнија појединачна процедура у превенцији инфекција, пошто је 

доказано да су руке важан пут за преношење инфекција.  
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5.1 Опште смернице спровођења хигијене руку 

Пре приступања спровођењу хигијене руку, мора се водити рачуна о следећем: 

 На кожи руку здравствених радника не сме бити никаквих повреда које могу 

представљати улазно место за разне инфекције 

 Уколико на кожи руку има знакова иритације или повреда, при медицинским 

интервенцијама обавезно користити рукавице 

 У раду медицинског особља треба применити принцип „гола подлактица и 

шака“ (без прстена/сата/наруквице) 

 Нокти треба да су скраћени до висине јагодица и без лака  

 Вештачки нокти не смеју се носити приликом директног контакта са пацијентом  

 

5.2 Праћење и евалуација правилног спровођења хигијене руку: 

Евалуација правилног спровођења хигијене руку врши се редовно кроз следеће 

активности: 

Надзор током свакодневног рада: 

₋ Руководиоци организационих јединица свакодневним обиласком, посматрањем 

стичу увид о томе како се спроводи процедура хигијене руку 

Надзор над потрошњом течног сапуна и дезинфекционих средставa: 

₋ На крају сваког месеца Одсек хигијене доставља извештај ОЕП о потрошњи 

средстава за хигијену руку по организационим јединицама 

₋ ОЕП анализира прикупљене податке стављањем у однос са бројем пружених 

услуга и доноси закључке о томе колико се доследно спроводи процедура о 

хигијени руку 

₋ Доставља се извештај Комисији за БИ 

Узимање отисака руку запослених: 

₋ У оквиру активног епидемилошког надзора, једном месечно се након 

хируршког прања и хируршке дезинфекције руку запосленима у Одељењу 

операционих сала узимају отисци руку на прописане подлоге и узорци се шаљу 

у микробиолошку лабораторију на анализу. 

₋ Запосленима у Одсеку исхране једном месечно се узимају брисеви руку према 

Водичу за примену микробиолошких критеријума за храну  

₋ Доставља се извештај Комисији за БИ 

Упитник за самопроцену хигијене руку: 
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₋ Периодично се попуњава упитник за самопроцену хигијене руку 

₋ ОЕП анализира прикупљене податке и доноси закључке о томе колико се 

доследно спроводи процедура о хигијени руку 

₋ Доставља се извештај Комисији за БИ 

 

6. ДОКУМЕНТА 

Процедура је у вези са Правилником за контролу болничких инфекција ИОРС  

 

ДОКАЗИ 

₋ Микробиолошки налази  

₋ Санитарни преглед особља 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

₋ Правилник за контролу болничких инфекција (ИОРС, 2015) 

₋ Програм заштите од болничких инфекција у ИОРС у 2015. 

₋ СЗО Водич за хигијенско прање руку, Београд 2011. 

₋ Водич за примену микробиолошких критеријума за храну, Београд 2011. 


