Chestionarul Cadru de Autoevaluare a Igienei Mâinilor
OMS 2010

Traducerea chestionarului: Radu Negoescu, Cristian Bălan, Mirela Banăţeanu, Doina Niţulescu,
după ”Hand Hygiene Self-Assessment Framework” 2010-Institutul Naţional de Sănătate Publică
Revizuit şi adaptat: Dr. Roxana Serban, Dr. Camelia Claici - Institutul Naţional de Sănătate Publică
Sursa: http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_October_2010.pdf

Instrucţiuni de completare şi transmitere după completare:
1. Chestionarul va fi completat în acest format (electronic), de către responsabilul SPCIN al spitalului
2. Răspunsurile alese vor fi marcate la rubrica Răspuns cu culoarea galben ( vezi exemplul de la întrebările
nr. 1.1 şi 1.3). NU se vor calcula scorurile, acestea urmând să fie calculate centralizat după colectarea
chestionareleor din toate spitalele.
3. După completare chestionarele se vor transmite la adresa de email: doina.nitulescu@insp.gov.ro şi în
copie (cc:) la cnepss@insp.gov.ro , până cel mai târziu pe data de 15 iunie 2012.
Utilizarea Chestionarului Cadru de Autoevaluare a Igienei Mâinii (CCAIM).
CCAIM este un instrument sistematic de analiza a situatiei referitoare la promovarea si practicile de igienă a
mâinilor, în cadrul unei unităţi sanitare.
Scopul CCAIM
Oferind o oportunitate de reflexie asupra resurselor şi realizărilor existente, CCAIM acţionează ca un instrument
de diagnosticare şi identificare a problemelor-cheie care necesită atenţie si îmbunătăţire; prin aceasta, CCAIM
contribuie si la formularea planurilor de actiune viitoare.
Utilizarea periodică a CCAIM va permite, de asemenea, documentarea in timp a progreselor. Acest instrument
trebuie să reprezinte catalizatorul pentru punerea în aplicare susţinută a unui program cuprinzător privind igiena
mâinilor într-o unitate sanitară.
Cui îi este adresat CCAIM?
Acest instrument trebuie utilizat de către profesioniştii responsabili de punerea în aplicare a unei
strategii privind îmbunătăţirea igienei mâinilor într-o unitate sanitară. Dacă nici o strategie nu este
implementată, instrumentul poate fi încă folosit de personalul responsabil de controlul infecţiilor nosocomiale sau
de managerii instituţiilor. În sfârşit, CCAIM poate fi utilizat în general de unităţile sanitare, indiferent de
nivelul la care se găsesc în privinţa igienei mâinilor.
Cum este structurat?
CCAIM este împărţit în cinci componente şi 27 de indicatori. Cele cinci componente reflectă cele cinci
elemente ale Strategiei multimodale OMS privind îmbunătăţirea Igienei mâinii disponibilă pe
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.html, iar indicatorii au fost selectaţi pentru a reprezenta
elementele-cheie ale fiecarei componente. Selecţia se bazează pe consensul experţilor în domeniu; întrebările
comportă răspunsuri definite ("Da / Nu" sau cu mai multe opţiuni) pentru a uşura autoevaluarea.
Pe baza punctajului obţinut pentru cele cinci componente, unităţii sanitare îi este atribuit unul din urmatoarele
patru niveluri privind igiena mâinii: inadecvat, elementar, intermediar şi avansat.
Nivelul inadecvat: reflectă practici deficitare: se impune o îmbunătăţire semnificativă a acestora.
Nivelul elementar: deşi unele măsuri sunt în vigoare, ele nu se ridică la un nivel mulţumitor. Este
necesară continuarea îmbunătăţirii lor .
Nivelul intermediar: reflectă o preocupare corespunzătoare şi practici îmbunătăţite privind igiena
mâinii; planurile pe termen lung trebuie să asigure menţinerea lor şi continuarea progresului.
Nivelul avansat: practicile de igiena mâinii sunt optime şi susţinute, reflectand o cultură institutională
consolidată.
Cum se utilizeaza?
La completarea CCAIM, la fiecare întrebare trebuie marcat răspunsul corespunzator unităţii dvs.
Fiecare răspuns este asociat cu un punctaj.
Chestionarul poate fi completat în cel mult de 30 minute, cu condiţia ca informaţiile cerute să fie uşor
disponibile.
În CCAIM se găseşte o coloană numită "Instrumente de implementare OMS” (aparţinând “WHO First
Global Patient Safety Challenge”), concepute să faciliteze aplicarea Strategiei multimodale OMS privind
îmbunătăţirea igienei mâinii (vedeti http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.html). Aceste instrumente sunt
listate în raport cu indicatorii relevanţi incluşi în CCAIM şi pot fi utile pentru elaborarea unui plan de acţiune
adresând domeniile identificate ca având nevoie de îmbunătăţiri. Foarte des este evocat “Ghidul de aplicare”

reprezentând o prescurtare pentru “A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene
Improvement Strategy”, disponibil pe: http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_PSP_2009.02_eng.pdf .
Când acest Ghid este menţionat la începutul sau la sfârşitul unei secţiuni de coloană, se înţelege că instrumentele
evocate în susul/josul coloanei pot fi regăsite în secţiunile acestui Ghid, menţionate punctual.
Menţiunea CYH 2011 arată că instrumentul respectiv a făcut deja parte din documentele suport al campaniei
româneşti CYH 2011.
Este CCAIM potrivit pentru inter-comparaţia unităţilor sanitare?
Unităţile sanitare sau organismele naţionale pot lua în considerare adoptarea acestui instrument pentru o
comparaţie cu alte instituţii din ţară sau străinătate, deşi acest lucru nu a reprezentat un obiectiv principal pe
durata elaborării CCAIM. În particular, dorim să atragem atenţia asupra riscurilor şi limitărilor inerente în
folosirea unui instrument de auto-evaluare pentru compararea/etichetarea unor unităţi de diferite dimensiuni şi
grade de complexitate aparţinând unor culturi socio-economice diferite.

CCAIM

1. Schimbari în sistem
Întrebare

Răspuns

Scor

Nu este disponibil.

0

1.1 Este disponibil un dezinfectant pentru maini
pe baza de alcool în unitatea Dvs sanitară?

Disponibil, dar eficacitatea şi tolerabilitatea nu
au fost probate.

0

Alegeţi un răspuns.

Disponibil doar în anumite secţii, cu
aprovizionare discontinuă (eficacitate şi
tolerabilitate probate)

5

Disponibil în toată unitatea şi cu aprovizionare
continuă (eficacitate şi tolerabilitate probate)

10

Disponibil în toată unitatea, cu aprovizionare
continuă şi în sălile de tratament din majoritatea
secţiilor (eficacitate şi tolerabilitate probate)

30

Disponibil în toată unitatea, cu aprovizionare
continuă şi în toate sălile de tratament (eficacitate şi
tolerabilitate probate)

50

Mai mic de 1:10

0

Cel puţin 1:10 în majoritatea secţiilor

5

Cel puţin 1:10 la nivelul întregii instituţii şi 1:1 în
rezervele de izolare şi in unităţile de terapie
intensivă (UTI)
Nu

10

Da

10

1.2 Care este raportul numeric chiuvete/paturi?
Alegeţi un răspuns.

1.3 Există alimentare continuă cu apă potabilă?

1.4 Există săpun la fiecare chiuvetă?

0

Nu

0

Da

10

1.5 Există prosoape de unică folosinţă la fiecare
chiuvetă?

Nu

0

Da

10

1.6 1.6 Există un buget dedicat/disponibil
pentru achiziţionarea continua a produselor
pentru igiena mâinilor (ex.dezinfectanţi pe
bază de alcool)?

Nu

0

Da

10

Instrumente OMS de
utilizat dupa evaluare
pentru imbunatatirea
scorului
– Perspectiva generală
i f t t ii

- Perspectiva generală
asupra infrastructurii

- Perspectiva generală
asupra infrastructurii

- Perspectiva generală
i f t t ii

- Perspectiva generală
asupra infrastructurii

- Ghid de aplicare-II.1

Întrebare suplimentară: Plan de acţiune
Răspundeţi la această întrebare
DOAR dacă scorul dvs. a fost mai mic de
100 la întrebările 1.1-1.6
Există un plan realist de îmbunătăţire a
infrastructurii în unitatea Dvs sanitară?

Nu

0

Da

5

Subtotalul pentru Schimbări în sistem

/100

-Instrumentul pentru
planificarea achiziţiilor şi
costurilor privind
dezinfectantele pe bază de
alcool
-

2. Instruire şi educaţie
Întrebare

Răspuns

Scor

Instrumente OMS de
utilizat dupa evaluare
pentru imbunatatirea
scorului

2.1 Cu privire la instruirea personalului medical din unitatea Dvs.
2.1a
Niciodată
Cât de frecvent se face instruirea personalului
O dată
în privinta igienei mâinilor în unitatea Dvs.
sanitară?
Instruire regulată a personalului medical sau a
tuturor categoriilor profesionale (cel puţin o dată pe
Alegeţi un răspuns.
an)

0

2.2a
Ghidul OMS privind igiena mâinilor în
instituţiile de sănătate: Sumar

Nu

0

Da

5

Nu

0

Da

5

Nu
2.2c
Broşura OMS: „ Igiena mâinilor - de ce, cum
Da
şi când?”
2.2d
Nu
Pliantul OMS „Informaţii privind mănuşile
Da
de unică folosinţă”

0

2.3 Există în cadrul unităţii sanitare un

0

-Diapozitive pentru
sesiunile de instruire
adresate personalului
5
medical, instructorilor şi
personalului responsabil cu
10
igiena mâinii.
- Filme de instruire privind
igiena mâinii
- Diapozitive
Instruire obligatorie pentru toate categoriile
20
complementare filmelor
profesionale la angajare, apoi reinstruire periodică (cel
de instruire
puţin o dată/an)
- Diapozitive adresate
responsabilului cu igiena
2.1b
Nu
0
mâinii
Există o evidenţă pentru a verifica că tot
- Manual tehnic OMS
Da
20
personalul din unitatea Dvs. a finalizat
privind igiena mâinii
- Broşura OMS: „ Igiena
această instruire?
mâinii - de ce, cum şi
când?”
- Ghid propriu
2.2 Documentaţia OMS următoare, disponibilă pe www.who.int/gpsc/5may/tools (sau adaptări locale), este utilizata in pregatirea personalului din uniatea sanitara?

2.2b
Manual Tehnic OMS privind igiena mâinii

5
0
5

Nu
profesionist cu rol de instructor privind igiena
Da
mâinii?

15

2.4 Există un sistem de instruire şi certificare Nu

0

a personalului de supraveghere privind igiena
mâinii?
Da

15

2.5 Există un buget disponibil pentru

Nu

0

Da

10

instruire privind igiena mâinii?

Subtotalul pentru Instruire şi educaţie

/100

-Ghidul OMS privind
igiena mâinii: Sumar
- Manual Tehnic OMS
privind igiena mâini
- Broşura OMS: „ Igiena
mâinii - de ce, cum şi
când?”
-Pliantul OMS:
„Informaţii privind
mânuşile de unică
folosinţă”
- Ghidul OMS privind
igiena mâinilor in sanatate
- Manual tehnic OMS
privind igiena mâinii
- Filme de instruire
privind igiena mâinii
- Diapozitive
complementare filmelor
de instruire
- Ghid de aplicare-II.2
-Scrisoare-model către
managerul instituţiei,
pentru susţinerea măsurilor
de igiena mâinii
- Scrisoare-model către
managerul instituţiei,
pentru comunicarea
iniţiativelor privind igiena
mâinii
- Model pentru planul de
acţiune
- Ghid de aplicare II.2 si
III.1 (pg. 33)

3. Evaluare şi feedback
Întrebare

3.1 Există bilanţuri (cel puţin anuale) la nivelul secţiilor, care să
evalueze existenţa dezinfectanţilor, săpunului, prosoapelor de unică
folosinţă şi a altor resurse pentru igiena mâinii?

Răspuns

Scor

Nu

0

Da

10

Instrumente OMS de
utilizat dupa evaluare
pentru imbunatatirea
scorului
-Perspectiva generală
asupra infrastructurii
spitalului

3.2 Sunt evaluate cel puţin anual (de ex. după sesiunile de instruire) cunoştinţele personalului privind următoarele subiecte?
3.2a.
Recomandările privind igiena mâinii în unităţile de sănătate

3.2b.
Tehnica corectă privind igiena mâinii

Nu

0

Da

5

Nu

0

Da

5

-Chestionarul de verificare
a cunoştinţelor
personalului în privinţa
igienei mâinii
- Ghid de aplicare II.3

3.3 Monitorizarea indirectă a respectării igienei mâinii
3.3a
Este monitorizat regulat consumul de dezinfectanţi pe bază de
alcool (cel puţin o dată la 3 luni)?
3.3b
Este monitorizat regulat consumul de săpun (cel puţin o dată la 3
luni)?
3.3c
Consumul de dezinfectant pe bază de alcool se ridică la cel puţin
20 de litri/1000 de zile de spitalizare?

Nu

0

Da

5

Nu
Da

0
5

Nu (sau nu se măsoară)
Da

-Sondaj privind consumul
de săpun şi dezinfectant
-Ghid de aplicare II.3

0
5

3.4 Complectaţi secţiunea 3.4 numai dacă personalul responsabil cu respectarea igienei mâinii a fost instruit, certificat şi foloseşte metodologia
OMS: „Cele 5 Momente privind Igiena Mâinii” (sau alta echivalentă).
3.4a
Cât de frecvent se face monitorizarea directă privind
respectarea igienei mâinii cu ajutorul instrumentului “WHO
Hand Hygiene Observation” (sau altor tehnici similare)?
Alegeţi un răspuns.
3.4b
Care este procentul global de respectare a igienei mâinii
conform instrumentului „WHO Hand Hygiene Observation”
(sau unui instrument similar)?
Alegeţi un răspuns.

Niciodată

0

Neregulat

5

Anual

10

La fiecare 3 luni sau mai des

15

≤ 30%

0

31 – 40%

5

41 – 50%

10

51 – 60%

15

61 – 70%

20

71 – 80%

25

≥ 81%

30

Nu

0

Da

5

-Formularul OMS de
observare a igienei mâinii
- Manual Tehnic OMS
privind igiena mâini
- Ghid de aplicare II.3

- Ghid de aplicare II.3
-Formular de observare
-Instrumentul de analiză a
datelor recoltate
-Instrucţiuni privind analiza
datelor recoltate folosind
Epi Info
-Modelul de sinteză a
rezultatelor

3.5 Feedback
3.5a Feedback-ul imediat
Se ofera personalului feedback imediat la sfârşitul fiecarei sesiuni de
observare a respectării igienei mâinii?

3.5b Feedback-ul sistematic
Se practică regulat (cel puţin la 6 luni) feedback-ul privind indicatorii de igienă a mâinii, însoţit de ilustrarea
tendinţelor în timp, adresat următoarelor categorii?

-Ghid de aplicare II.3
- Formulare de observare
şi de calcul a procentului
de respectare a igienei
mâinii.
- Modelul de sinteză a
rezultatelor
- Ghid de aplicare II.3

3.5b.i Personalul medical
3.5b.ii Conducerea unităţii
Subtotal pentru Evaluare şi feedback

Nu

0

Da

7.5

Nu

0

Da

7.5
/100

4. Afişaj la locul de muncă
Întrebări

Răspunsuri

Scor

4.1 Sunt afişate următoarele postere (sau altele cu conţinut similar)?
4.1a
Poster cu recomandările privind igiena
mâinii
Alegeţi un răspuns.

- Ghid de implementare II.4

Nu există postere.

0

Posterele se găsesc în anumite secţii/săli de tratament.

15

Posterele se găsesc în majoritatea secţiilor/săli de
tratament.
Posterele se găsesc în toate secţiile/săli de tratament

20

4.1b
Poster care explică dezinfectarea corectă a
mâinilor
Alegeţi un răspuns

Nu există postere.

0

Posterele se găsesc în anumite secţii/săli de tratament.

5

Posterele se găsesc în majoritatea secţiilor/sălilor de
tratament.
Posterele se găsesc în toate secţiile/săli de tratament.

10

4.1c
Poster care explică tehnica corectă de
spălare a mâinilor
Alegeţi un răspuns

Nu există postere.
Posterele se găsesc în anumite secţii/săli de tratament.

0
5

- „Cum dezinfectăm
mâinile?” (Poster CYH
2011)

15

7.5

Posterele se găsesc la fiecare chiuvetă în toate secţiile/săli
de tratament.
Niciodată.

10

-„Cum spălăm mâinile?”
(Poster CYH 2011)

0
10

- Ghid de aplicare II.4

15

4.3 Se face promovarea igienei mâinii şi prin Nu
alte afişe decât cele menţionate mai sus ?
Da

4.5 Există în unitate şi alte mijloace de
promovare a igienei mâinii (de ex.
screensavere pe monitoare sau, ecusoane,
abţibilduri, etc).

- „Cele 5 Momente
privind Igiena Mâinii”
(Poster CYH 2011)

25

Posterele se găsesc în majoritatea secţiilor-sălilor de
tratament.

4.2 Cât de frecvent se face o inspecţie
sistematică a tuturor afişelor pentru a verifica Anual.
starea lor, eventual nevoia înlocuirii?
La fiecare 2-3 luni.
Alegeţi un răspuns

4.4 Există pliante privind igiena mâinii
disponibile în secţii?

Instrumente OMS de
utilizat dupa evaluare
pentru imbunatatirea

0
- Ghid de aplicare II.4
10

Nu

0

Da

10

Nu

0

Da

15

Subtotal pentru Afişaj la locul de muncă

- Broşura OMS: „ Igiena
mâinii - de ce, cum şi
când?”
- Ghid de aplicare II.4
-Screensaver-ul CYH:
„Igiena mâinii =
SĂNĂTATE ŞI VIAŢĂ “
- Ghid de aplicare II.4

/100

5. Atitudinea instituţională privind igiena mâinilor
Întrebare

Răspuns

Scor

5.1 Referitor la echipa cu atribuţii privind igiena mâinii:

5.1a Există o astfel de echipă?
5.1b Se întruneşte această echipă periodic (cel puţin lunar) ?
5.1c Are această echipă un timp special rezervat pentru promovarea igienei mâinii?

Instrumente OMS de
utilizat dupa evaluare
pentru imbunatatirea
scorului
- Ghid de aplicare II.5

Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da

0
5
0
5
0
5

5.2 Există angajament ferm al factorilor de decizie în privinţa igienei mâinii?
5.2a Manager (Director executiv)
5.2b Director medical
5.2c Director de îngrijiri

5.3 A fost stabilit un plan coerent de promovare a igienei mâinii în unitatea Dvs. pentru
celebrarea CYH la data de 5 mai?

Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da

0
10
0
5
0
5

Nu

0

Da

10

- Scrisoare-model către
managerul instituţiei,
pentru susţinerea măsurilor
de igiena mâinii
- Scrisoare-model catre
managerul instituţiei,
pentru comunicarea
iniţiativelor privind igiena
mâinii
- Ghid de aplicare II.5

- Imbunătăţire continuăactivităţi adiţionale de luat
în considerare
- Ghid de aplicare II.5

5.4 Sunt stabilite metode de identificare a unor responsabili cu igiena mâinii (pot aparţine oricărei
discipline medicale)?
5.4a
O metodă de desemnare a unui lider în domeniul igienei mâinii.
5.4b
O metodă de recunoaştere şi utilizare a angajatului“model” în materie de igienă a
mâinilor.
5.5 Cu privire la implicarea pacienţilor în promovarea igienei mâinii:
5.5a
Sunt pacienţii informaţi în ceea ce priveşte importanţa igienei mâinii (eventual folosind
un pliant)?
5.5b
A fost iniţiat un program formal de implicare a pacienţilor?

Nu
Da
Nu
Da

0
5
0
5

Nu
Da

0
5

Nu
Da

0
10

5.6 Există iniţiative în sprijinul îmbunătăţirii continue a igienei mâinii, de exemplu:
5.6a
Instrumente E-learning privind igiena mâinii.
5.6b
Un obiectiv instituţional privind igiena mâinii, care trebuie atins în fiecare an.

Nu
Da
Nu
Da

0
5
0
5

5.6c
O metodă pentru diseminarea intra-instituţională a inovaţiilor locale probate ca eficiente.

Nu
Da

0
5

5.6d
Comunicări regulate despre problematica igienei mâinii cu ocazia sesiunilor
ştiinţifice locale, prin buletine informative, etc.

Nu
Da

0
5

5.6e
O metodă de responsabilizare individuală.

Nu
Da
Nu
Da

0
5
0
5

5.6f
O metodă de îndrumare specifică (de către un mentor) pentru noii angajaţi.
Subtotalul Atitudinea instituţională [...]

/100

6. Proceduri scrise şi adoptate la nivelul spitalului pentru asigurarea igienei mâinilor

Întrebare
6.1 In unitatea sanitară în prezent pentru asigurarea igienei mâinilor:
Alegeţi un răspuns:
6.1 Aplicaţi proceduri conform Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand
Hygiene Improvement Strategy” disponibil pe:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_PSP_2009.02_eng.pdf

6.2 Nu aplicaţi nici un fel de proceduri scrise şi adoptate la nivelul spitalului
6.3.Aplicaţi alte proceduri scrise si adoptate (in acest caz mentionati care sunt)

Răspuns

- Ghidare privind
implicarea pacienţilor şi a
organizaţiilor acestora în
iniţiativele de igienă a
mâinii
- Ghid de aplicare II.5

- Imbunătăţire continuăactivităţi adiţionale de luat
în considerare
- Ghid de aplicare II.5

