Programe de Prevenirea
și Controlul Infecțiilor

5 MOMENTE IMPORTANTE
PENTRU IGIENA MÂINILOR

Igiena Mâinilor

În fiecare unitate medicală este
implementat un Program de Prevenirea
și Controlul Infecțiilor (PCI), variabil în
funcţie de necesități, cu următoarele
componente generale:
1. Supravegherea patologiei infecțioase
nosocomiale;
2. Depistarea și managementul
izbucnirilor epidemice;
3. Monitorizarea și controlul
antibioterapiei;
4. Dezvoltarea și implementarea unor
programe de reducere a riscului pentru
infecțiile nosocomiale;
5. Monitorizarea mediului de spital în
privința igienei și a eventualelor riscuri
infecțioase implicate de deșeurile
medicale sau construcția clădirii (cu
asigurarea circuitelor funcționale și a
cerinţelor legale proprii fiecărui
departament);
6. Sterilizarea și decontaminarea
instrumentarului/materialelor sanitare;
7. Educația pacienților și a personalului
medical;
8. Programe de sănătate ocupațională,
adresate personalului, ce vizează
profilaxia postexpunere la diferiți agenți
patogeni, profilaxia transmiterii aerogene
și managementul cadrelor medicale
infectate.
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promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului
Sănătății. Pentru distribuție gratuită.
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IAAM
 Infecțiile asociate asistenței

medicale (IAAM), menționate și
ca „nosocomiale” sau „de
spital”, reprezintă infecțiile care
apar la un pacient în timpul
procesului de asistență
medicală într-un spital sau în
altă unitate medicală, infecție
care nu era prezentă sau în
incubație la data internării.
 IAAM pot afecta pacienții în

orice tip de cadru unde aceștia
primesc îngrijire și pot apărea
după externare.

Prevenirea IAAM
Personalul managerial și cel din cadrul
departamentului PCI trebuie să se implice
în:
 educarea angajaților din spital privind

controlul bolilor transmisibile;
 activitățile de decontaminare/
sterilizare;
 conduita preventivă față de agenții cu
transmitere parenterală/aeriană.
ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței
medicale în unitățile sanitare.

IGIENA MÂINILOR este cheia
reducerii prevalenței infecțiilor
asociate asistenței medicale.

 Mai mult, aceste IAAM includ

infecțiile ocupaționale în rândul
personalului medico-sanitar.
 IAAM reprezintă cel mai

frecvent efect advers din timpul
furnizării serviciilor medicale și
până în prezent, nici o instituție
medicală sau țară nu poate
pretinde că a rezolvat această
problemă.

Mesajul OMS pentru coordonatorii Programelor
de Prevenirea și Controlul Infecțiilor:
„Monitorizați standardele de prevenirea și
controlul infecțiilor – acționați și îmbunătățiți
practicile.”

IAAM la nivel european,
conform OMS:
Se estimează că, în jur de 80000 pacienți din
spitalele din Europa au cel puțin o IAAM, în
orice zi dată.
În medie, IAAM afectează 7% din pacienții
din țările dezvoltate, respectiv 15% din
pacienții din țările slab și mediu dezvoltate.
În țările dezvoltate, 30% din pacienții din
unitățile de terapie intensivă (UTI) au cel
puțin una din IAAM.
În țările slab și mediu dezvoltate, frecvența
infecției dobândite în UTI este de cel puțin 23 ori mai mare decât în țările dezvoltate, iar
densitatea infecțiilor asociate dispozitivelor
este de 13 ori mai mare decât în SUA.

IAAM la nivel național,
conform INSP:
Analiza raportării statistice a infecțiilor
asociate asistenței medicale în România se
face pe baza datelor comunicate de spitalele
publice și private; conform CNSCBT,
incidența calculată pentru anul 2016 a fost
de 0,44%.
Conform Centrului Național pentru Statistică
și Informatică în Sănătate Publică (CNSISP),
numărul infecțiilor interioare raportate în anul
2017 a fost de 19607 cazuri, dintre care cele
mai multe digestive (8019 cazuri), respiratorii
(3549), urinare (2568) și de plagă
chirurgicală (2297).
www.insp.gov.ro

