
RANKŲ HIGIENOS SVARBA

Kiekvienais metais gegužės 5-ąją yra minima Pasaulinė rankų higienos diena. Svarbu yra 

žinoti, kad apie 80 proc. užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Jeigu rankas plautumėme 

dažnai ir tinkamai, tai dažniausiai pavyktų jų išvengti. Tinkamai plaudami rankas 

apsisaugotumėme nuo aštuonių iš dešimties ligų.

Rankų plovimas, tai yra įvairių teršalų ir laikinųjų odos mikroorganizmų pašalinimas, 

plaunant rankas su vandeniu ir muilu. Žmogaus rankos dažniausiai liečiasi su juo supančiais 

daiktais ir aplinka, todėl ant rankų patenka įvairių mikroorganizmų. Tyrimais yra nustatyta, jog 

dažniausiai įvairių ligų sukėlėjai yra perduodami per rankas. Todėl dėl nepakankamos rankų 

higienos galima susirgti bakterinėmis, virusinėmis, grybelinėmis ir kitomis ligomis.

 Minimalus rankų plovimo laikas yra 20 sekundžių. 20 sekundžių yra minimalus 

rekomenduojamas rankų plovimui skirtas laikas, tai yra delnų, pirštų galiukų ir rankų išorės 

trynimui.

 Kruopščiai nuplaukime savo nykščius. Tyrimai rodo, kad žmonės nuolat pamiršta 

nusiplauti nykščius, ypatingai jų išorinę pusę.

 Nepamirškime savo dominuojančios rankos. Žmonės yra linkę geriau nusiplauti ne 

dominuojančią ranką, todėl nepamirškime sąžiningai nuplauti abiejų rankų.

 Tinkamiausias yra vėsus vanduo. Rankas yra geriausiai plauti šaltu ar vėsiu vandeniu, 

nes karštas vanduo gali pažeisi rankų odą. Tačiau vandens temperatūra nėra svarbiausia. 

Apsisaugoti nuo mikrobų padeda tinkamas ir dažnas rankų plovimas.

 Rankų higienai naudoti rekomenduojama skystą muilą be antimikrobinių priedų, 

neutralaus ph, dozatoriuose. Kietas muilas nerekomenduojamas viešose vietose, bet gali būti 

naudojamas namuose, jei juo naudojasi vienas žmogus ar šeimoje niekas neserga užkrečiamąja 

liga.  

 Atkreipkime dėmesį į tai, kaip  nusausiname rankas. Tai nesvarbu, jei nusiplovę rankas 

naudojame popierinius rankšluosčius ar karšto oro džiovintuvą. Tačiau turėtume venkti naudotis 

bendrais rankšluosčiais. Namuose kiekvienas turėtų naudoti tik savo asmeninį rankšluostį, 



ypatingai, kai namuose yra ligonis. Kuo dažniau plaukime ir keiskime savo rankšluostį ar 

naudokime vienkartinius rankšluosčius ir servetėles.

  Rankų antiseptikai nužudo daugumą mikroorganizmų. Jei nėra galimybės nusiplauti 

rankų, rekomenduojama naudoti antiseptikus. Tinkamas jų naudojimas nužudo daugumą 

mikroorganizmų ant rankų ir užkerta kelią plisti įvairioms ligoms.
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