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• Да се избегнува непотребно допирање на местото на постоперативна рана, 
вклучително и од страна на пациентот.

• Да се носат ракавици кога се очекува допир со телесни течности,  потребата од 
хигиена на рацете не се менува дури и ако се носат ракавици, согласно Петте 
моменти на СЗО.

•• Да се следат локалните процедури за употребата на антисептични техники без 
допирање  во секоја ситуација кога е  потребно менување на 
преврски/постапки за третман на раната.

• Преврската да не се допира најмалку 48 часа по операцијата, освен при 
протекување или појава на други компликации.

• За рутински постоперативни преврски да се користат основни видови завој 
 (на пр. абсорбентни или неадхерентни завои).
•• Кога му пристапува на пациент за преглед на рана, здравствениот работник 
може да изврши и други задачи (на пр. пристап до венозен катетер, земање 

 примероци на крв, проверка на уринарен катетер). Хигиената на рацете може 
да е потребна пред и после секоја од овие одделни постапки, со што ќе  се 
задоволат Моментите 2 и 3 (погледнете ги постерите на СЗО посветени на 5-те 
Моменти при работа со венски  линии или катетери).

•• Ако е индицирана, предоперативната хируршка антибиотска профилакса (ХАП) 
треба да се примени во форма на една парентерална доза 2 или помалку часа 
пред хируршкиот засек,  имајќи го предвид периодот на полуживот на 
антибиотикот. ХАП да не се продолжува по завршување на операцијата.

• Во случај на  докажана инфекција на местото на операцијата, треба да се 
примени  антибиотска терапија врз основа на резултатите од култивирање на 
примерокот од раната и антимикробната осетливост.

•• Најчестите знаци и симптоми за инфекција на рана се: болка или 
чувствителност, локализиран оток, еритема, топлина или пурулентен исцедок 
од површинската инцизија.

2а.     Пред физички преглед на местото на постоперативната рана,
           влучително пред земањето примероци од раната за 
           микробиолошки испитувања
2б.     Пред допирање на раната за отстранување на конци/клипси
2в.     Пред подготовка на неопходните помошни 
           средства за менување на преврската
22г.      Пред менување на преврската

Непосредно пред допирање на преврската/местото на
постоперативната рана, на пример:

Светска здравствена
организација

Моите 5 моменти за хигиена на рацете
Крајната цел е грижа за пациент со

постоперативна рана

Дополнителни клучни упатства за постоперативни рани

3а.     После преглед/земање примерок од постоперативна рана
3б.     После отстранување конци/клипси
3в.     После менување преврска на постоперативна рана

Веднаш после секоја постапка што вклучува можна изложеност на
телесни течности, како:
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