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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 

Упутством се дефинише начин спровођења хигијенске дезинфекције руку у ИОРС. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

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

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

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену упутства одговорни су сви запослени.  

За контролу спровођења упутства одговорни су:   

- Руководиоци организационих јединица 

- Комисија за контролу болничких инфекција 

- Главна сестра-техничар ИОРС 

- ОЕП (ВСТ/ ВМС) 

 

5. ОПИС УПУТСТВА 

Хигијенска дезинфекција руку 
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Хигијенска дезинфекција руку се спроводи са циљем уклањања транзиторне и 

смањења резистентне флоре коже, применом дезинфекционог средства на бази два или 

више алкохола. 

У току радног времена више пута прати руке водом и сапуном. 

Уколико се након прања руку спроводи хигијенска дезинфекција руку, ОБАВЕЗНО 

ОСУШИТИ РУКЕ. 

 Поступак хигијенске дезинфекције руку: 

₋ На суве руке нанети дезинфекционо средство на бази два или више алкохола 

Утрљавати онолико времена колико је прописано према упутству произвођача 

за хигијенску дезинфекцију руку на следећи начин: 

1. Трљати  дланове један о други кружним покретима 

2. Десним дланом трљати леви између прстију и обрнуто 

3. Укрстити прсте у пределу јагодица и трљати длан о длан 

4. Савити прсте и спољну страну истрљати другим дланом 

5. Шаком обухватити палац друге руке и трљати га кружним покретима. 

Исто поновити за другу руку 

6. Прсте скупити на длан друге шаке и трљати кружним покретима 

7.  Исто поновити за другу руку 

 

6. ДОКУМЕНТА 

Упутство је у вези са Процедуром за спровођење хигијене руку у ИОРС.  

 

        

 

 

 


