
Naukowcy ostrzegają! Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy  

w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 000 

komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może  

TYLKO MYCIE RĄK.  

Trzeba jednak wiedzieć jak i ile myć ręce, ale również to, jak dobrze  

je wysuszyć, bo to też niezwykle ważne.  

Ktoś powie, jak to trzeba wiedzieć jak myć ręce? A co w tym trudnego?!  

Ja umiem!  

Co ma do powiedzenia na ten temat nauka? Otóż... Badania naukowców  

z Uniwersytetu Michigan udowodniły, że mycie rąk wodą z mydłem  

przez 15 sekund eliminuje 90% groźnych bakterii. Kolejne 15 sekund 

całkowicie usuwa te wywołujące choroby. Pół minuty, to minimalny  

i optymalny czas poświęcony na dokładne umycie rąk.  

Tymczasem większość z nas ręce myje przez jedynie 5 sekund.  

Sami zatem możecie sobie odpowiedzieć na pytanie czy nadal uważacie,  

że umiecie myć ręce i robicie to prawidłowo. A mycie to nie wszystko! 

Po umyciu, dłonie trzeba dokładnie wysuszyć. Wilgotne środowisko 

sprzyja rozwojowi bakterii, a mokre dłonie przenoszą ich 1000 razy 

więcej niż dłonie suche. Nie najlepszym pomysłem na osuszanie rąk,  

są automatyczne suszarki, które mogą tylko rozprzestrzeniać bakterie. 

A propos rozprzestrzeniać... Przenoszony na dłoniach wirus potrzebuje 

zaledwie 4 godzin, aby zaatakować 40-60%,  zatrudnionych w jednym 

zakładzie,  osób. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 69% 

zakażeń przewodu pokarmowego to efekt niemycia rąk. Nie bez 

powodu są tzw. „choroby brudnych rąk”.  Zaliczamy d nich zakażenie 

bakterią E. coli, wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), grypę, 

tasiemca, ale także zakażenia salmonellą i gronkowcem i wiele innych. 

OŚMIORNICZKA postanowiła sprawdzić jak ważne jest mycie rąk  

i udała się do dr Edyty Zacharskiej specjalisty chorób wewnętrznych.  

Chcecie wiedzieć co Pani doktor powiedziała na temat mycia rąk? 

Zapraszamy do lektury!!! 



 

 

OŚMIORNICZKA: Pani doktor jak ważne jest mycie rąk? 

p. dr Edyta Zacharska: Bardzo ważne. Powinna to być dla każdego  

z nas podstawowa czynność życiowa, tak jak jedzenie, czy picie.  

Tak dla równowagi i dbania o nasze zdrowie 

 

O: Ile razy dziennie powinniśmy myć ręce w takim razie? 

p. dr E. Z: Nie ma określonej liczby, to wszystko zależy od potrzeby  

i tego co w naszym życiu, w danym dniu się dzieje i co zamierzamy robić. 

Ręce na pewno powinniśmy myć kilka razy dziennie, w tym zawsze  

przed posiłkiem, zawsze po skorzystaniu z toalety, a dodatkowo wtedy, 

kiedy mamy po prostu brudne ręce 

 



O: Czy mycie rąk może się odbywać bez użycia mydła?  

Czy wtedy też możemy to nazywać myciem rąk? 

p. dr E. Z: Powinno być użyte mydło, ewentualnie jakiś środek 

dezynfekcyjny. Bez mydła myjemy ręce tylko wtedy, kiedy nie mamy 

 już naprawdę innej możliwości. Lepiej jest wtedy na pewno obmyć,  

czy opłukać ręce samą wodą, niż mielibyśmy nie robić tego w ogóle  

 

O: Co pani doktor myśli na temat wszystkich tych turystycznych, 

przenośnych, kieszonkowych środkach dezynfekujących. Żelach 

bakteriobójczych itp.?  

p. dr E. Z: Chyba się powtórzę... Zawsze warto przemyć ręce 

czymkolwiek, a więc i takie żele mogą okazać się pomocne,  

w przypadku braku dostępu do wody i mydła  

 

O: A zimna woda i mydło, to też mycie rąk? 

p. dr E. Z: Też mycie rąk, ale mniej skuteczne. Ciepła woda i mydło,  

to jest optymalne wyjście z sytuacji, które pozwoli nam mieć czyste 

sumienie, że mamy czyste ręce 

 

O: Na jakie choroby narażone są osoby, które nie myją rąk, a często 

obgryzają paznokcie, skórki? 

p. dr E. Z: Takim osobom grożą wszelkie infekcje górnych dróg 

oddechowych, przenoszone drogą kropelkową, typu grypa, katary, 

przeziębienia, ale również choroby jelitowe i zatrucia. Bardzo często,  

w takich przypadkach występuje tzw. „jelitówka”  

 

 

 



O: A choroby „brudnych rąk” np. żółtaczka? 

p. dr E. Z: Też, choć to rzadkość, ale ryzyko istnieje, np. „zapominając” 

o umyciu rąk po wyjściu z toalety  

 

O: Dziękuję bardzo... Idę umyć ręce... 

p. dr E. Z: Chyba raczej „macki” 

 

O: Faktycznie... OŚMIORNICE mają macki... Tak czy inaczej 

serdecznie dziękuję za rozmowę i wskazówki 

p. dr E. Z: Dziękuję i do zobaczenia! 

 

 ZASADY MYCIA RĄK  

- Myj ręce dłużej niż 30 sekund! 

- Nie myj rąk gorącą wodą. Może to wysuszyć i uszkodzić Twoją skórę! 

- Dokładnie wymyj też przestrzeń między palcami! 

- Myj ręce ciepłą wodą, z wykorzystaniem mydeł antybakteryjnych! 

- Po myciu dokładnie wysusz ręce! 

 


