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Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si 
 
NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 

 
naziv IZVAJANJE HIGIENE ROK PO METODOLOGIJI 5 TRENUTKOV ZA HIGIENO ROK koda 16.01  

 

Ključne besede: Izvajanje higiene rok, 5 trenutkov za higieno rok  
 

Namen aktivnosti: Preprečevanje prenosa mikroorganizmov  Potrebni pripomočki: • tekoča  pitna voda, 

• tekoče milo, 

• papirnate brisače , 

• razkužilo za roke. 

   

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti): 30 - 90 sekund  Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene in babiške nege: 

   
Sekcija MS in ZT na internistično-infektološkem 
področju 

 

     

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti: 1  odgovorna oseba protokola: Milena Prosen  

  omejitve, pripombe  

Aktivnost ZBN lahko izvede: bolničar negovalec DA   

 tehnik zdravstvene nege DA   

 diplomirana medicinska sestra DA   

 diplomirana babica DA   

 dijak, študent DA   
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Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:   

   opombe: 

1.  Higiena rok pred vsakim dotikom pacienta.  Ščitimo pacienta pred mikroorganizmi, ki so prisotni na naših rokah. 

2. 1 Higiena rok pred vsakim čistim/aseptičnim opravilom.  Ščitimo pacienta pred vdorom mikroorganizmov, tudi njegovih lastnih. 

3.  
Higiena rok neposredno po možnem stiku s pacientovimi telesnimi tekočinami oziroma po 
odstranitvi rokavic. 

 Ščitimo sebe in okolje pred obremenitvijo z  mikroorganizmi. 

4.  Higiena rok po dotiku pacienta ali njegove neposredne okolice.  Ščitimo sebe in okolje pred obremenitvijo z  mikroorganizmi. 

5. 1 
Higiena rok po dotikanju predmetov ali opreme v pacientovi neposredni okolici tudi, če se samega 
pacienta nismo dotikali. 

 Ščitimo sebe in okolje pred obremenitvijo z  mikroorganizmi. 

 
 

   

Opombe, omejitve protokola:  Temeljna literatura: 

• Sprejeta metodologija za bolnišnice 

• Aplikacija metodologije je možna v vse zdravstvene ustanove 

• Priloga 1: PLAKAT 5 TRENUTKOV ZA HIGIENO ROK 
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 organ, ki izdaja sklep o ustreznosti: številka sklepa: datum: odgovorna oseba: 

Sklep skrbnika nacionalnega protokola 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na 
internistično – infektološkem področju 

3K/2016 26.10.2016 Veronika Jagodic Bašič 

I.  sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN 5/2/2017 4.12.2017 Lojzka Prestor 

II.  sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Upravni odbor Zbornice Zveze 335/K 18.4.2018 Monika Ažman 
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