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MULŢUMIRI 
 
 
 
 

În cadrul parteneriatului cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău au avut 

loc numeroase întâlniri şi discuţii axate pe probleme medicale. În una 

dintre întâlniri, cunoscând modul în care sunt prevenite şi controlate 

infecţiile nosocomiale în Marea Britanie, Ramona Marincaş, director de 

îngrijiri, mi-a sugerat ideea de a scrie o carte în acest sens, având în ve- 

dere faptul că nu exită un material bibliografic care să se adreseze di- 

rect pregătirii profesionale a asistenţilor medicali.  Mi-am asumat rolul 

de a contacta specialişti care se ocupă de prevenirea şi controlul infec- 

ţiilor medicale şi care să sintetizeze  recomandările privind prevenirea 

infecţiilor asociate îngrijirilor medicale. Prevenirea şi controlul infecţii- 

lor asociate îngrijirilor medicale este o disciplină aparte în pregătirea 

asistenţilor medicali în multe universităţi din Marea Britanie. Sper ca 

această carte să ajute în pregătirea asistenţilor medicali şi a elevilor din 

şcolile postliceale sanitare în dobândirea cunoştinţelor privind preve- 

nirea şi controlul infecţiilor nosocomiale. 
 

Conţinutul cărţii a fost identificat cu ajutorul Ramonei Marincaş, por- 

nind de la abordarea unor tematici diverse care să asigure dobândirea 

cunoştinţelor în prevenirea şi controlul infecţiilor asociate îngrijirilor 

medicale. 
 

Fiecare capitol a fost scris de doctori şi asistenţi medicali din Marea 

Britanie şi revizuit de specialişti. Mulţi dintre autorii cărţii au vizitat 

Zalăul pentru a înţelege priorităţile sistemului de îngrijiri medicale din 

România, iar cu alţii Ramona s-a întâlnit cu ocazia vizitei efectuate în 

anul 2012 în spitalul “Calderdale and Huddersfield” din Marea Britanie. 
 

Lucrarea a fost tradusă de doctori şi asistenţi medicali români, atât din 

România cât şi din Marea Britanie. Doresc să le mulţumesc personal 

tuturor pentru timpul şi contribuţia lor. Doresc, de asemenea, să mul- 
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ţumesc firmei  B. Braun care a avut amabilitatea să ofere un grant edu- 

caţional în vederea publicării acestei cărţi. 
 

Sper că această carte va duce la îmbunătăţirea educaţiei şi cunoştinţe- 

lor medicale a asistenţilor medicali din Romania în vederea asigurării 

unor îngrijiri sigure pentru pacienţi. Orice act medical trebuie să previ- 

nă infecţiile asociate îngrijirilor medicale, infecţii care pot provoca p a- 

cientului durere şi suferinţă şi care pot duce în acelaşi timp şi la creşte- 

rea costurilor de spitalizare. 
 

Carole Hallam 

Assistant Director of Infection Prevention and Control  
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ÎN LOC DE PREFAŢĂ 
 

 
 

Infecţiile asociate activităţilor medicale (abr. IAAM) constituie unul 

dintre cele mai importante aspecte din medicina contemporană institu- 

ţională si ambulatorie. IAAM sunt considerate în acelaşi timp un indica- 

tor de calitate al activităţilor medicale, chiar dacă şi – în mică parte – o 

fatalitate a acestor activităţi. Informaţiile teoretice şi reglementările 

(prin formare profesională de bază, legislaţie şi ghiduri de bună practi- 

că) se pot concretiza prin supravegherea, prevenirea şi controlul efici- 

ent al IAAM. Aceasta se va întâmpla numai dacă şi acolo unde persona- 

lul medical, de toate nivelele, împreună cu personalul auxiliar, vor avea 

cunoştinţele practice necesare, conştiinţa profesională şi civică, dorinţa 

de a respecta legea şi obligaţiile profesionale, precum şi posibilitatea de 

a le aplica în mod constructiv şi eficient. Rămâne extrem de important 

ca IAAM să fie preocuparea constructivă comună a conducerii unităţi- 

lor medicale, a echipelor instituţionale de prevenire şi control a IAAM, 

dar şi a reţelei cu atribuţii de îndrumare şi control a acestor activităţi. 
 

Eforturile echipei româno-britanice de a progresa în acest domeniu la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău sunt mai mult decât merituoase. Îmi 

permit să le urez ca munca lor să devină contagioasă în populaţia înalt 

receptivă a personalului medical, indiferent de instituţia în care lucrea- 

ză. Deosebirile de cultură, legislaţie şi organizare instituţională între cei 

doi parteneri au motivat căutarea şi au dus la finalizarea unui partene- 

riat absolut admirabil. Proiectul a fost între echipe, oameni, conştiinţe 
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şi voinţe, dovedindu-se un succes. Rămâne să fie suficient de puternic 

pentru a se consolida şi a fi prolific. Sper în contagiozitatea exemplului 

colegilor din Zalău pentru restul ţării. 
 

Modesta contribuţie a subsemnatului la finalizarea proiectului prin re- 

vizuirea acestui manual de bună practică sper să fi fost nu numai un 

exerciţiu de citit şi scris, ci şi un mod de a dovedi (dacă mai este nevo- 

ie) ataşamentul intrinsec – profesional şi sentimental – la subiectul de 

ardentă şi permanentă actualitate al epidemiologiei, prevenirii şi con-

trolului IAAM. Sunt sigur că actualizarea permanentă a cuprinsului prin 

eforturi individuale şi prin formare profesională continuă cu ajutorul 

universităţii va fi un leitmotiv exemplar, demn de urmat, al profesioniş- 

tilor din Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. 
 

Prof. univ. Dr. Ioan Stelian Bocşan 
U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Disciplina Epidemiologie şi Asistenţă primară a stării de sănătate 
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CAPITOLUL 1 

INTRODUCERE ÎN MICROBIOLOGIE 
DAVID TUCKER 

 
 
 
 

Acest capitol oferă o privire de ansamblu asupra microorganismelor, cu 
accent deosebit pe câteva dintre cele potenţial patogene. Aceste micro- 
organisme au capacitatea de a produce infecţii şi de aceea reprezintă 
un risc pentru oricine s-ar afla expus într-o instituţie medicală, cât şi 
pentru comunitate. 

 

Scopul acestui capitol este să ofere o prezentare generală a microorga- 
nismelor care pot  avea un efect nedorit asupra  stării de sănătate a pa- 
cienţilor spitalizaţi, din ambulator şi a personalului. În acest capitol se 
va prezenta: clasificarea microorganismelor, tipurile de infecţii pe care 
le pot produce şi ciclul de creştere a microorganismelor.  Acest capitol 
nu prezintă noţiuni complete de microbiologie şi ar trebui urmat de 
aprofundarea cunoştinţelor. 

 
Rezultatele aşteptate după parcurgerea acestui capitol: 

 
După ce parcurgeţi acest capitol,  veţi înţelege: 

 

  Modul de  clasificare a microorganismelor pe baza caracteristici- 

lor lor. 
                    Diferenţa între microorganisme ca bacterii, virusuri sau fungi. 

                   Fazele ciclului de creştere bacteriană. 
                   Potenţialul microorganismelor de a cauza infecţii. 

 
 
Introducere 

 

Înţelegerea microorganismelor este esenţială pentru aplicarea corectă 
a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor. Acest capitol este o 
introducere de bază în microbiologie, fiind necesară parcurgerea unor 
materiale didactice suplimentare pentru aprofundarea înţelegerii do- 
meniului . 
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Ca o definiţie simplă, microbiologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul 
organismelor care sunt  prea mici pentru a fi vizibile cu ochiul liber, şi 
de aceea este necesară utilizarea microscoapelor pentru a le putea vi- 
zualiza. Grupate în colonii pe mediile de cultură, de exemplu 
Staphylococcus aureus, microorganismele vor fi vizibile cu ochiul liber 
ca grămezi, însă nu aceasta este forma şi mediul  în care se întâlnesc în 
mod obişnuit. 

 

Prezenţa microorganismelor a fost demonstrată pentru prima dată în 
secolul 17 de către Antony Van Leeuwnhoek, prin construirea unui mi- 
croscop, ale cărui principii sunt aplicate şi echipamentelor utilizate în 
prezent1.  Asocierea dintre microorganisme şi boală a apărut de la mij- 
locul  secolului  19 ca  urmare a cercetărilor  efectuate de către Louis 
Pasteur, care a identificat asocierea bacteriei cu infecţia2, şi de către 
Robert Koch, printre alţii. Pe baza tratatului său despre Mycobacterium 
tuberculosis şi tuberculoză, Koch a postulat în 1884 că sunt necesare 
elemente cheie pentru a  asocia un anumit microorganism cu o infecţie. 
Mai târziu, deşi aceste postulate formează piatra de temelie pentru în- 
ţelegerea infecţiilor bacteriene, ele s-au dovedit   a fi prea   înguste ca 
definiţie, lucru deloc surprinzător odată cu progresele ştiinţei. 

 

Postulatele lui Koch sunt: 3 
 

    Microorganismul să se găsească constant în toate cazurile de boa- 

lă analizate, şi distribuţia lui în corp trebuie să concorde cu lezi- 
unile observate. 

     Microorganismul   va fi cultivat în cultură pură in vitro (sau în 
afara organismului gazdă) timp de mai multe generaţii. 

        Când o astfel de cultură pură este inoculată la specii de animale 
receptive, se va reproduce boala tipică. 

        Trebuie să se izoleze acelaşi microorganism din leziunile bolii re- 
produsă experimental. 

 
Chiar dacă gradul ei de înţelegere şi acceptare a rolului microorganismelor 
în infecţie este discutabil, Florence Nightingale a fundamentat standardele 
igienice privind curăţenia, buna aerisire şi sanitaţia, care au avut un impact 
asupra riscului de infecţie încrucişată şi contaminare5. Dr John Snow, prin 
studiile epidemiologice asupra mortalităţii prin holeră din anii 18506, a de- 
monstrat asocierea cauză – efect şi a demonstrat sursa de contaminare. 
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Microorganismele sunt ubicuitare, adică se găsesc pretutindeni. Majoritatea 
microorganismelor nu vor avea un impact direct şi este improbabil să cau- 
zeze îmbolnăviri la om.   Unele microorganisme au un impact benefic, în 
timp ce un număr relativ mic sunt patogene, adică pot cauza boală / infecţie 
şi deces la oameni. Pentru a deveni patogene, microorganismele trebuie să 
pătrundă în organism şi să producă un efect nedorit potenţial dăunător şi să 
fie capabile să învingă sistemul imun al individului pentru a cauza îmbolnă- 
virea. Cea mai mare parte a organismului este colonizată cu bacterii care 
trăiesc în acest mediu, fără a aduce prejudicii  şi care pot avea o relaţie be- 
nefică cu „gazda”; aceste microorganisme sunt denumite comensale. Totuşi, 
dacă aceste microorganisme ajung în alte părţi ale organismului (de exem- 
plu prin leziuni ale pielii), ele pot cauza infecţii (Escherichia coli, comensal al 
intestinului este cauză importantă a infecţiilor de tract urinar ascendente la 
fetele tinere, în principal datorită proximităţii anusului de uretră). 

 

 

Elemente-cheie: 
 

Microorganismele patogene sunt microorganisme capabile să cauzeze 
boală/ infecţie. 

 

Microorganismele comensale sunt microorganisme care trăiesc în or- 
ganism fără a cauza prejudicii şi care pot fi benefice pentru gazde. 

 
 

Pentru parcurgerea logică a acestui subiect, capitolul e împărţit astfel: 
 

           Clasificare. 

           Tipuri de microorganisme. 
           Ciclul de creştere al microorganismelor. 
           Exemple de microorganisme şi infecţiile pe care acestea le pot 

cauza. 
 

 
Clasificare 

 

Microorganismele se clasifică în principal după caracteristicile lor, în 4 
categorii principale: 

 

           Bacterii. 

           Fungi. 
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           Protozoare. 

           Virusuri. 
Toate fiinţele sunt formate din una sau două structuri celulare: eucario- 
te şi procariote. 2   Celulele eucariote sunt aranjamente complexe şi sunt 
piesa fundamentală a multor structuri vii,  incluzând  animalele, plante- 
le, fungii şi protozoarele. În aranjamentele lor, celulele eucariote efec- 
tuează numeroase funcţii în cadrul unei structuri complete. Celule pro- 
cariote sunt structuri simple, formând organisme unicelulare, cum ar fi 
bacteriile. 

 

Bacteriile 
 

Bacteriile sunt clasificate pe baza a trei caracteristici principale:1 afini- 
tatea tinctorială (pentru recunoaştere vizuală) a peretelui celular; for- ma 
celulei; şi utilizarea oxigenului. 

 

 Coloraţia Gram: În secolul XIX Christian Gram, un bacteriolog 

danez, a dezvoltat o tehnică de colorare a microorganismelor care 
permite vizualizarea lor la microscop (având peretele sub- ţire, 
bacteriile sunt transparente şi greu de vizualizat). Când un 
colorant albastru (de obicei cristal violet) şi iod sunt aplicate pe 
bacterii, dacă este reţinut de către peretele celular la spălarea cu 
acetonă, bacteriile se vizualizează la microscop având culoarea 
albastru închis; acestea sunt bacteriile Gram-pozitive. Bacteriile al 
căror perete celular nu absoarbe cristalul violet sunt cele Gram-
negative, şi pentru vizualizarea lor la microscop este ne- cesară 
aplicarea unui al doilea colorant, roşu, de obicei safranină 
(culoarea roşie). 

 

 Forma  (morfologia):  După  ce  sunt  vizualizate,  bacteriile  sunt 

descrise după forma lor. Aceste forme sunt: 
 

           Coci – formă rotundă 

           Bacili – formă cilindrică, de bastonaş 
           Spirochete – formă spiralată 

 
 Oxigen: În funcţie de necesarul de oxigen, bacteriile se împart în trei 

categorii: 
 

           Strict aerobe –necesită oxigen pentru a trăi sau creşte. 
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           Strict anaerobe – nu pot supravieţui în prezenţa oxigenului. 

           Facultativ-anaerobe – capabile să   crească în prezenţa sau 
absenţa oxigenului. 

 
Bacteriile formatoare de spori 

 

Bacteriile formatoare de spori se definesc după capacitatea lor de a forma 
sau nu spori bacterieni. Aceste bacterii pot supravieţui în condiţii de mediu 
nefavorabile prin învelirea unor particule de ADN în membrană celulară 
care le serveşte la protecţie faţă de condiţiile nefavorabile de viaţă; când 
condiţiile se îmbunătăţesc, sporii pot regenera în microorganisme viabile. 

 

Tabelul următor conţine câteva exemple de bacterii şi caracteristicile lor:3 

 

Forma Coloraţia 
Gram 

Necesarul 
de  oxigen 

Exemple Localizare mai 
frecventă 

Coci Gram- 
pozitivi 

Aerobe Staphylococci: 
aureus 
epidermidis 

Piele 
Mucoase 

Coci Gram- 
pozitivi 

Facultativ- 
anaerobe 

Streptococi: 
grup A 
(pyogenes) 
grup B 

 
Faringe & piele 
Intestin & vagin 

Bacili Gram- 
negativi 

Aerobe Escherichia coli 
Klebsiella spp. 

Intestin 

Bacili Gram- 
negativi 

Anaerobe Bacteroides 
fragilis 

Intestin 

Bacili 
(acido- 
alcoolo- 
rezistenţi) 

Pozitiv 
Necesită 
coloraţie 
specială 

Aerobe Mycobacterium 
tuberculosis 

Plămân 

Spirochete Necesită 
coloraţie 
specială 

?  Aerobe Treponema 
pallidum 

Piele 
Mucoase 

 

 

Pereţii celulari bacterieni sunt formaţi fie din peptidoglican (carbohi- 
draţi şi aminoacizi) care sunt Gram-pozitive, fie dintr-o combinaţie de 
fosfolipide şi peptidoglican (care sunt Gram-negative). La microorga- 
nismele Gram negative stratul extern conţine lipopolizaharide, care pot 
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produce endotoxine cu acţiuni nocive  asupra gazdei.   Bacteriile se re- 
produc printr-un proces de diviziune binară, adică celula se divide pen- 
tru a forma două celule fiice. Cele mai multe celule sunt incapabile de 
deplasare independentă, dar unele microorganisme Gram-negative, ca 
de exemplu Escherichia coli şi Pseudomonas au flageli pe peretele celu- 
lei care acţionează ca un propulsor şi se pot deplasa spre nutrienţi. 

 

Pentru a putea supravieţui, bacteriile au nevoie de aport continuu de 
nutrienţi (surse de carbon şi azot); umiditate – în special microorganismele 
Gram-negative care cresc repede în medii umede, dar mor rapid la uscăciu- 
ne (microorganismele Gram-pozitive supravieţuiesc perioade îndelungate 
de timp la uscăciune); oxigen – vezi descrierea de mai sus; temperatură – 
bacteriile care trăiesc cel mai frecvent în asociere cu organismul uman sunt 
cel mai intens active la temperatura corpului; aciditate – cele mai multe bac- 
terii preferă pH-ul neutru, altele pot supravieţui la valori extreme de pH. 

 

Fungii 
 

Fungii sunt plante şi au celule eucariote. Sunt împărţiţi în levuri şi fungi 
filamentoşi. Levurile – celule rotunde sau ovalare care se reproduc prin 
înmugurire din diviziunea unei celule parentale. Fungii filamentoşi – 
produc filamente sau hife care se ramifică şi formează o reţea sau masă 
denumită miceliu.2 

 
Protozoarele 

 
Protozoarele sunt mult mai mari decât bacteriile şi sunt celule eucario- 
te. Nutriţia lor se realizează prin ingestia unor substanţe organice şi se 
pot deplasa cu ajutorul unor flageli sau cili.2 

 
Virusurile 

 
Spre  deosebire  de  microorganismele  prezentate  anterior,  virusurile 
sunt structuri acelulare, care sunt formate dintr-o moleculă de acid nu- 
cleic (ADN sau ARN) protejată de o capsidă (înveliş proteic). Sunt para- 
ziţi obligatorii: pentru multiplicare şi supravieţuire este necesară pă- 
trunderea lor într-o celulă-gazdă. În mod normal virusul va distruge 
celula-gazdă, dar apoi se va muta pentru a infecta o celulă adiacentă.2 
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Curba de supravieţuire a microorganismelor 
 
 

Elemente-cheie: 
 

 Microorganismele nu sunt vizibile cu ochiul liber, deşi colo- 

niile pot fi vizibile; pentru a le examina în laborator este ne- 

cesar a fi văzute sub microscop. 
 

 Nu toate microorganismele sunt patogene pentru oameni, 

unele putând fi benefice gazdei. 
 

 Anumite microorganisme pot fi asociate anumitor sisteme 

ale corpului. 
 

 Toate microorganismele necesită anumite condiţii pentru 

supravieţuire şi reproducere; cunoaşterea acestor cerinţe 

poate ajuta la combaterea infecţiilor potenţiale. 
 

Supravieţuirea microorganismelor este determinată în primul rând de 
disponibilitatea nutrienţilor. Creşterea celulară este  consecinţa dispo- 
nibilităţii nutrienţilor şi e inhibată de lipsa acestora, în final ducând la 
moarte. Viteza cu care coloniile se extind depinde de  disponibilitatea 
nutrienţilor, de factorii de mediu şi de microorganismul însuşi, cu du- 
blarea celulelor, dependentă în primul rând de rata de reproducere a 
microorganismului. Curba de creştere a bacteriilor cuprinde mai multe 
faze (vezi figura 1):3 

 

 Faza de latenţă - lag (A&B): celulele se adaptează la noile condi- 

ţii de mediu 
 Faza  exponenţială  (de  multiplicare  logaritmică)  –  log  (C&D): 

bacteriile se înmulţesc în progresie logaritmică constantă până 
când se consumă nutrienţii sau se acumulează metaboliţi toxici 
care inhibă creşterea. 

 Faza staţionară (E): epuizarea nutrienţilor sau acumularea toxi- 

nelor opresc creşterea; deşi unele celule mor iar altele se divid, 
numărul bacteriilor rămâne constant. 
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 Faza de moarte (F): apare după faza staţionară şi continuă până 

când situaţia se inversează sau coloniile sunt distruse. În realita- 
te, de obicei un număr mic de colonii supravieţuiesc, permiţând 
regenerarea odată cu introducerea de noi nutrienţi şi creşterea 
va reapărea. 

 

 

 
 

 
Introducere în infecţii 

 

Se vor prezenta câteva infecţii întâlnite în unităţile sanitare.2  Deşi se 
pune accent pe infecţiile bacteriene ca fiind cele mai comune, se face şi 
o scurtă prezentare a  infecţiilor determinate de fungi şi virusuri. Este 
necesar studiul suplimentar pentru aprofundarea cunoştinţelor. 

 

Infecţiile bacteriene 
 

Următoarele bacterii sunt cele mai frecvente în etiologia infecţiilor, în 
special a celor asociate îngrijirilor medicale. 

 

Coci Gram pozitivi: 
 

Stafilococii sunt bacterii Gram pozitive dispuse în grămezi neregulate 
asemănătoare “ciorchinelor de struguri”. Unii colonizează în mod nor- 
mal pielea şi mucoasele, în timp ce alţii cauzează infecţii supurative, 
abcese, alte infecţii piogene, septicemii şi deces. Cele două tipuri prin- 
cipale de infecţii stafilococice sunt cele determinate de Staphylococcus 
aureus şi de Staphylococcus epidermidis.3 
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 Staphylococcus aureus se întâlneşte în mod obişnuit  colonizând 

zone de tegument integru, cum sunt narinele, axilele, zonele in- 
ghinale, perineul.  Dacă are posibilitatea pătrunderii prin piele, 
el poate cauza infecţii importante, care variază de la infecţii cu- 
tanate superficiale, cum ar fi furuncule, impetigo  şi abcese, până 
la infecţii mai grave, cum ar fi infecţii de plagă, osteomielită, sep- 
ticemie, endocardită. 

 

 Unele tulpini pot produce toxine care cauzează o gamă largă de 

îmbolnăviri, inclusiv sindromul de şoc toxic, sau necroza exten- 
sivă a ţesutului, de exemplu S. aureus producător de leucocidină 
Panton-Valentine sau toxiinfecţii alimentare.  Teama publică  fa- 
ţă de tulpinile de S. aureus este mare din cauza tulpinilor rezis- 
tente la meticilină (MRSA).  S. aureus cauzează infecţii atât în 
mediul de spital, cât şi în comunitate, indiferent de  spectrul de 
rezistenţă la antibiotice. Microorganismul este cunoscut pentru 
capacitatea sa  de a câştiga rezistenţă la antibioticele din grupul 
penicilinelor, în principal prin producerea enzimei β-lactamază 
care întrerup activitatea antibioticelor. 

 

 Staphylococcus epidermidis colonizează pielea şi este un stafilococ 

coagulaz-negativ (SCN).   Coagulaza este o enzimă care coagulează 
plasma prin reacţie cu un factor plasmatic şi este caracteristică S. 
aureus. Stafilococii coagulază negativi au devenit importanţi prin 
afinitatea lor pentru dispozitive de plastic sau metal implantate în 
organism, cum sunt cateterele venoase, protezele articulare sau val- 
vulare,  creând probleme semnificative în folosirea acestora în me- 
dicină. SCN sunt frecvent implicaţi în septicemii. 

 

Streptococii sunt coci Gram pozitivi dispuşi în perechi sau lanţuri.3 

Streptococii sunt un grup larg de bacterii, membri ai florei normale a 
omului, şi care cauzează îmbolnăviri numai când ajung într-o zonă a 
corpului în care nu se găsesc în mod normal, sau prin transmitere de la 
o persoană la alta. Pot determina o gamă largă de infecţii. Aceste bacte- 
rii sunt clasificate după morfologie, după aspectul pe agar sânge (he- 
molitic), markerii serologici ai peretelui celular şi alţi factori. Peretele 
celular al streptococilor β-hemolitici produce un antigen, funcţie de ca- 
re sunt clasificaţi   în serogrupuri, cunoscute sub numele de grupuri 
Lancefield (de la A la S). Acţiunea de hemoliză este cea mai  semnifica- 
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tivă în fasceita necrozantă (determinată în principal de streptococii de 
grup A, deşi pot fi implicate şi alte microorganisme), în care se elibe- 
rează exotoxine care cauzează necroză rapid progresivă a ţesuturilor 
moi. Vom prezenta patru infecţii streptococice: 

 

 Streptococii de  grup A (Streptococcus pyogenes) sunt una din cele 

mai importante cauze de infecţii locale şi sistemice. Cel mai frecvent 
mod de transmitere este prin picături de secreţii respiratorii sau de 
la nivel cutanat, cu apariţia unor infecţii variate, printre care faringi- 
ta, impetigo, reumatism articular acut şi glomerulonefrită. 

                     Streptococii de  grup B (Streptococcus agalactiae) sunt asociaţi 
cu  tractul genital al femeii şi sunt o cauză importantă de septi- 
cemie neonatală şi meningită. Ca măsură profilactică, în unele 
ţări se face screening-ul gravidelor pentru streptococii de  grup 
B, pentru ca  mamele să fie tratate profilactic înaintea naşterii. 

                     Enterococcus faecalis face parte din flora intestinală normală şi 
poate produce infecţii de tract urinar, endocardită şi, la pacienţii 
imunocompromişi, septicemie gravă postintervenţie chirurgicală. 

                     Streptococcus pneumoniae e un comensal al tractului respirator 
superior şi poate cauza pneumonie, sinuzită, bacteriemie şi me- 
ningită. 

Coci Gram negativi: 
 

Cocii Gram negativi nu sunt o cauză importantă de infecţii asociate în- 
grijirilor medicale, deşi din acest grup fac parte doi patogeni impor- 
tanţi: Neisseria gonorrhoeae şi N. meningitidis care sunt diplococi Gram 
negativi (izolaţi sau în perechi, cu aspect reniform), primul fiind asociat 
cu infecţii ale tractului genito-urinar (gonoreea: infecţie cu transmitere 
sexuală), iar al doilea cu infecţii ale tractului respirator, putând cauza 
meningită meningococică. 3 

 

Bacili Gram negativi (Enterobacteriacee) 
 

Enterobacteriacee este un grup   important de bacterii, fiind un grup 
mare de microorganisme care au ca habitat tractul intestinal al oameni- 
lor şi al animalelor, putând cauza îmbolnăviri.3   Unele fac parte din flo- 
ra intestinală normală a omului, de exemplu Escherichia coli care poate 
cauza infecţii oportuniste, în timp ce alţii cum sunt Shigella, Salmonella 
sunt patogene pentru oameni. Sunt facultativ anaerobe sau aerobe, 
mobile, au structură antigenică complexă şi produc o  serie de toxine. 
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Cele   două infecţii importante în această categorie sunt cele date de 
Escherichia coli şi Klebsiella pneumoniae. 

 

 Escherichia coli face parte din flora intestinală normală, având pro- 

babil un rol benefic pentru acel mediu. Poate cauza infecţii când 
ajunge în afara mediului său normal, mai ales infecţii urinare, septi- 
cemii la imunocompromişi şi meningite la copii. Tulpina  O157 este 
cauza sindromului  hemolitic-uremic la copii prin producerea de 
verotoxină, bacteria fiind ingerată odată cu alimentele prelucrate 
termic necorespunzător, sau  pe cale fecalo-orală după contactul cu 
animalele de fermă (igiena mâinilor deficitară). 

 

 Klebsiella pneumoniae face parte din flora normală a tractului 

digestiv. În condiţii normale nu dă probleme de sănătate, dar 
poate cauza pneumonii sau infecţii de tract urinar la pacienţii 
imunocompromişi. 

 

Alte  infecţii  importante  sunt  cele  cauzate  de  salmonele,  clostridii, 
Pseudomonas, Acinetobacter şi micobacterii. 

 

Salmonelele 
 

Salmonelele sunt un grup larg de microorganisme potenţial-patogene 
pentru om care se întâlnesc la animale şi de la care sunt transferate  pe 
cale fecalo-orală prin ingestia de alimente contaminate, şi prin alte 
produse contaminate.3 Manifestările clinice induse de salmonele pot fi 
clasificate în trei mari sindroame, cu multiple  subtipuri identificate: 

 

 Febrele enterice (febra tifoidă şi febrele paratifoide).   Principalul 

microorganism din acest grup este S. typhi şi după ingestia alimente- 
lor contaminate, acesta este absorbit prin intestinul subţire, produ- 
când boală sistemică gravă. Înainte de introducerea antibioticelor, S. 
typhi era asociată cu o mortalitate importantă. 

 

 Bacteriemie cu  leziuni focale. Poate fi produsă de oricare tulpi- 

nă de Salmonella după ingestia acesteia. Deşi determină infecţii 
sistemice importante prin diseminare hematogenă la distanţă, 
de obicei simptomatologia intestinală  lipseşte.  Tratamentul se 
face cu antibiotice. 
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 Enterocolitele. Sunt cel mai frecvent întâlnite şi sunt determina- 

te de oricare din cele peste 2000 de   subspecii identificate. De 
obicei tratamentul antibiotic nu este necesar şi poate prelungi 
perioada de contagiozitate a celui tratat. Tratamentul este de 
regulă limitat la cel simptomatic şi  de rehidratare când este ca- 
zul. La nivel global apare din orice sursă de la care  transmiterea 
se poate face prin alimente şi lichide contaminate cu fecalele 
animalelor bolnave, păsărilor sau crustaceelor,  sau exotic prin 
manipularea unor animale care pot fi purtătoare, ex. unele 
broaşte ţestoase. 

 

Clostridiile 
 

Clostridiile sunt microorganisme anaerobe, formatoare de spori, care 
determină o gamă largă de manifestări clinice, în primul rând prin eli- 
berarea de exotoxine.3 Clostridiile au o largă răspândire în mediu, deşi 
se crede că C. difficile face parte din flora intestinală normală a omului. 

 

Vom discuta despre infecţiile cu Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens şi Clostridium tetani: 

 

 Clostridium difficile determină în primul rând boală diareică prin eli- 

berarea de toxine. Microorganismul este prezent în flora intestinală 
normală (la aproximativ 3% din populaţia adultă din UK8) şi de obi- 
cei nu dă îmbolnăviri, fiind suprimată de flora intestinală normală. 
Când acest echilibru al florei intestinale este afectat prin administra- 
rea de antibiotice cu spectru larg, intervenţii chirurgicale  pe intestin 
sau modificări ale statusului imun al organismului, microorganismul 
se poate multiplica şi determina infecţie importantă. Pacienţii simp- 
tomatici pot contamina elementele de mediu cu Clostridium difficile, 
care persistă / supravieţuieşte perioade îndelungate de timp sub 
formă de spori rezistenţi la uscăciune şi care pot fi ingeraţi de alţi pa- 
cienţi, cu apariţia izbucnirilor epidemice. Microorganismul eliberea- 
ză citotoxine şi enterotoxine care determină o gamă largă de îmbol- 
năviri, de la diaree autolimitată, la colita pseudomembranoasă şi me- 
gacolon toxic, care, netratate, pot fi fatale. Tratamentul iniţial este cu 
antibiotice, dar în cazurile grave poate fi necesară intervenţie chirur- 
gicală radicală (colectomie) pentru salvarea vieţii pacientului. 
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 Clostridium perfringens este un microorganism cu largă răspândire în 

mediu. Pătrunde în organismul uman printr-o leziune traumatică 
(sau poate fi asociat chirurgiei intestinale) şi este în primul rând o 
cauză de gangrenă gazoasă prin producerea de toxine. Toxinele sunt 
toxine alpha necrozante hemolitice, producătoare de necroză tisula- 
ră; au şi activitate hemolitică, potenţând eficienţă bacteriei anaerobe 
prin mediul adecvat creat. C. perfringens este o cauză recunoscută de 
toxiinfecţii alimentare de tip toxic. 

                     Clostridium tetani este larg răspândit în mediu, şi determină tetanos. 

Tetanosul este o boală infecţioasă prevenibilă prin vaccinare, vacci- 
narea antitetanică fiind inclusă în Programul Naţional de Imunizare 
în multe ţări.  C. tetani pătrunde în organismul uman prin plăgi con- 
taminate din mediu. Infecţia nu este dependentă de gravitatea plăgii, 
putând rezulta în urma unor plăgi minore. 

 
Pseudomonas şi Acinetobacter 

 Pseudomonas spp. sunt microorganisme potenţial-patogene (opor- 

tuniste) importante, putând cauza infecţii în special la pacienţii 
spitalizaţi, imunocompromişi. Sunt larg răspândite în sol şi apă, 
apoi la plante şi animale, ajungând şi în mediul de spital. 
Pseudomonas aeruginosa este cel mai important reprezentant al 
acestui  grup,  fiind responsabil de  o gamă variată de infecţii la 
imunocompromişi: infecţii de plagă, infecţii respiratorii, infecţii de 
tract urinar şi septicemii care pot fi fatale. Eliberează exotoxine ca- 
re pot determina necroză tisulară (poate fi fatală). 

 Acinetobacter spp.   Nu sunt patogeni semnificativi, dar au o largă 

răspândire în mediu în apă şi sol şi pot cauza infecţii la pacienţii 
imunocompromişi, prin colonizarea tractului respirator de la 
umidificatoare contaminate, infecţii ale arsurilor sau ale plagilor. 
Acinetobacter spp. au rezistenţă la multe antibiotice, dificultatea în 
tratamentul şi eradicarea lor fiind un motiv de îngrijorare. 

 

Micobacteriile 
 

Micobacteriile sunt bacili aerobi, care nu formează spori.3   Datorită pe- 
retelui celular “ceros”,  se colorează greu, dar după colorare sunt rezis- 
tenţi   la  decolorare   şi  de  aceea  sunt  numiţi  bacili  acido-alcoolo- 
rezistenţi (BAAR).  Colorarea este cunoscută ca tehnica Ziehl- Neelsen. 
Vom prezenta M. tuberculosis şi M. kansasii. 
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 M. tuberculosis (TB) este o cauză importantă de infecţii la om pe plan 

mondial (M bovis la bovine) care, netratată, are o morbiditate şi mor- 
talitate semnificativă, în special la malnutriţi şi la populaţia pauperă. 
Pentru a avea succes, tratamentul antituberculos se face cu asociere 
de medicamente de obicei în număr de trei pentru o perioadă lungă 
de timp.  Asocierea de medicamente reduce riscul de apariţie a rezis- 
tenţei la medicamente. Tuberculoza poate fi primară şi secundară 
(prin reactivare). Tuberculoza primară este o consecinţă a infecţiei 
tuberculoase la persoane anterior neinfectate, bacteria cauzând un 
răspuns inflamator local, şi este localizată de obicei pulmonar bazal. 
Bacilii tuberculoşi diseminează pe cale limfatică şi hematogenă; dise- 
minarea pe cale hematogenă,  poate duce la infecţie în  alte organe  şi 
este cunoscută ca tuberculoză miliară. 

 M. kansasii poate cauza boală sistemică sau respiratorie, afectând 

în special imunocompromişii grav, fiind specific asociată  cu infec- 
taţii cu HIV în stadiu avansat. 

 
 
 

Elemente-cheie: 
 Cele mai multe bacterii sunt oportuniste, adică produc infecţii la 

imunocompromişi. 

 Deşi poate să apară rezistenţă la antimicrobiene, 

tratamentul oportun instituit  cu agenţi antimicrobieni 

adecvaţi este de obicei eficient. 

 Efectul  infecţiei depinde de tipul microorganismului, de 

exemplu enzimele sau toxinele produse de acesta au moduri 

diferite de acţiune. 

 În unele infecţii, intervenţia chirurgicală este esenţială 

pentru limitarea gradului de afectare, de exemplu în fasceita 
necrozantă. 
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Alte infecţii 
 

Deşi în acest capitol s-a pus accent pe infecţiile bacteriene, în domeniul 
îngrijirilor medicale se întâlnesc şi altele, nebacteriene.  Aici se includ 
cele cauzate de fungi, protozoare sau virusuri, pe care le vom prezenta 
pe scurt în continuare. 

 

Virusurile 
 
Cele mai multe infecţii virale au evoluţie de scurtă durată şi sunt auto- 
limitate, ca de exemplu gripa, unele dintre acestea conferind imunitate 
gazdei, cum sunt rujeola, varicela. Altele pot cauza infecţii mai grave, 
cum este infecţia cu HIV (virusul imunodeficienţei umane), virusul 
hepatitic B şi virusul hepatitic C. 

 

Fungii 
 

Puţini fungi determină infecţii importante la om, cu excepţia celor care 
apar la imunocompromişi. Se împart în două grupe: cei care determină 
infecţii superficiale, ca de exemplu micoze cutanate (Tinea corpis), ciu- 
perca piciorului (Tinea pedis, piciorul de atlet) şi cei care pot cauza in- 
fecţii profunde (Aspergillus fumigatus). 

 

Protozoarele 
 

Cauzează o gamă largă de îmbolnăviri la om, de menţionat mai ales ma- 
laria (Plasmodium) şi dizenteria amibiană (Entamoeba histolytica) sau 
alte boli diareice (Cryptosporidium spp.) 

 

Rezumat 
 

Acest capitol a prezentat diverse tipuri de microorganisme care produc îm- 
bolnăviri la pacienţi. A fost descrisă clasificarea acestor microorganisme, s- 
au dat câteva exemple mai importante, s-au descris tipurile de infecţii care 
pot rezulta. S-au prezentat diferitele faze din ciclul de creştere pentru a de- 
monstra modul în care ele se pot dezvolta în mediul înconjurător.  Totuşi, 
acest capitol oferă doar o privire de ansamblu asupra câtorva caracteristici 
ale microorganismelor, fiind necesară aprofundarea cunoştinţelor pentru a 
înţelege pe deplin complexitatea lor, mecanismele de creştere şi de supra- 
vieţuire, şi în unele cazuri, de producere a îmbolnăvirilor. Înţelegerea mi- 
croorganismelor este esenţială pentru aplicarea eficientă a măsurilor de 
prevenire şi control al infecţiilor. 
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CAPITOLUL 2 

CĂI DE TRANSMITERE (LANŢUL INFECŢIEI) 
KATH HIGGINS 

 

 
Acest capitol va cerceta interacţiunea dintre microbi și gazda umană. 
Este investigat modul prin care microorganismele sunt transmise de la 
un individ la altul. Compararea căilor și surselor de infec ţie va permite 
cititorului formarea unei opinii asupra modului în care practicile de în- 
grijire a pacientului pot fi influenţate prin  deprinderi adecvate pentru 
prevenirea riscului de transmitere a infecţiei. 

 

Pentru implementarea eficientă a profilaxiei și controlului infec ţiilor, 
este esenţială înţelegerea corectă a   infecţiei și a modului în care   se 
produce.   Termenul de ”lanţul infecţei”   constituie o modalitate de a 
descrie secvenţa de evenimente necesare pentru ca o infecţie să apară. 
Scopul principal al prevenirii și controlului infecţiilor este de a ”rupe” 
una sau mai multe verigi din acest lanţ al infecţiei. 

 

Figura 1  Lanţul infecţiei 
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Termenul de boală infecţioasă sau contagioasă provine din abilitatea 
microrganismelor de a se transmite cu ușurinţă de la  o gazdă la alta. 
Capacitatea de a se răspândi cu ușurinţă poate fi caracteristica unei 
anumite tulpini  a unui microorganism sau a întregii specii. Unele tul- 
pini de Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA), de exemplu, 
au o mai mare capacitate de a se transmite decât altele. 

 

În 1546 Girolamo Fracastro a sugerat că izbucnirile epidemice  erau cau- 
zate de entităţi transferabile cu aspect de seminţe care ar putea transmite 
infecţia prin contact direct sau indirect sau chiar fără contact  la distanţe 
mari. Aproximativ cinci sute de ani mai târziu aceste entităţi asemănătoa- 
re seminţelor, cunoscute drept agenţii patogeni de astăzi, continuă să pro- 
ducă îngrijorare majoră în rândul personalului medical. Agentul patogen 
poate fi definit ca un microorganism capabil să producă boala.1 

 

Sursa de infecţie 
 

În  mediul  spitalicesc  o  sursă comună și rezervor  de  microrganisme 
sunt pacienţii întrucât ei pot fi purtători ai unor agenţi patogeni sau po- 
tenţiali patogeni la nivelul secreţiilor, leziunilor cutanate și excreţiilor 
proprii.  Chiar dacă un pacient este asimptomatic, el poate  totuşi să re- 
prezinte o sursă de infecţie, întrucât transmiterea agentului patogen se 
poate produce în timpul perioadei de incubaţie, înainte de apariţia 
semnelor și simptomelor. Odată cu dispari ţia simptomatologiei nu exis- 
tă  încă  garanţia  că infecţia este complet vindecată întrucât anumite 
microrganisme continuă să fie secretate și excretate, câteodată și după 
ce toate semnele de infecţie au  dispărut. Unele microrganisme rămân 
cantonate la nivelul gazdei pentru perioade considerabile de timp fă- 
când din acea persoană un purtător pe termen îndelungat. 

 

Microbii primiţi prin contact cu fluide biologice și leziuni infectate sunt 
transmiși  uşor de la o gazdă la alta prin atingere.  Aceasta fiind cea mai 
probabilă modalitate a transmiterii infecţiilor la pacienţii din spitale, 
importanţa spălării mâinilor este crucială. Într-un studiu făcut cu sco- 
pul de a demonstra impactul procedurii de spălare a mâinilor, Raboud 
și colab.2  pretind că strategia cea mai eficientă de reducere a ratei de 
transmitere a MRSA a fost creșterea frecven ţei spălării mâinilor la con- 
sultaţiile  implicând  contactul  cu  pielea  sau  fluidele  biologice,  plus 
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screeningul pentru MRSA al pacienţilor la internare. Obiectele inerte, 
cum ar fi lenjeria de pat, scaunele utilizate de vizitatori și pacienţi, clan- 
ţele ușilor, echipamentele de respi raţie asistată și suprafe ţele de con- 
tact cu pacienţii, constituie de asemenea exemple de căi de transmitere 
a unor agenţi  infecţioşi unor gazde receptive. 

 

Există boli pentru care anumite persoane pot fi purtători fără a dezvol- 
ta infecţia, microrganismele purtate fiind foarte nocive pentru persoa- 
nele receptive. Meningita meningococică este o astfel de infecţie pe ca- 
re un purtător asimptomatic de Neisseria meningitis o poate transmite 
unui receptiv, putându-se ajunge la invazia tisulară cu instalarea me- 
ningitei sau septicemiei meningococice   urmate de sechele   grave pe 
termen îndelungat sau chiar deces. 

 

Poarta de eliminare 
 

Poarta de eliminare reprezintă calea  pe care agenţii patogeni părăsesc 
corpul unei persoane.  Aici sunt incluse secreţiile și excre ţiile tractului 
respirator, tractului urinar, tractului digestiv și ale sistemului repr o- 
ductiv. Deasemenea, de la   nivelul pielii,   prin scuamele cutanate sau 
extravazările sanguine și secre ţiile de la nivelul leziunilor cutanate. 

 

Căile de transmitere 
 

În anii 1850, Ignaz Semmelweis a dedus prima legătură între transferul 
agenţilor patogeni de la personalul medical la pacienţi. Semmelweis a 
observat o diferenţă între numărul cazurilor de febră puerperală din 
secţiile de maternitate. Incidenţa febrei puerperale era mai mare în 
sectoarele unde își desfășurau activitatea studen ţii în medicină   com- 
parativ cu sectoarele unde lucrau moașele și s-a gândit că ar fi fost o 
legătură cu participarea studenţilor   la necropsii. După introducerea 
spălării mâinilor la terminarea procedurilor postmortem și înaintea 
reluării activităţii la sala de naștere, ratele infec ţiilor și a mortalităţii 
consecutive s-au redus semnificativ.1 

 

 
Tabel 1: Agenţii patogeni se transmit pe mai multe căi 

           Prin contact – direct sau indirect 
           Aeriană 
           Artropode 
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Transmiterea directă 
 

Contactul  direct  reprezintă modalitatea prin care mocroorganismele 
ajung la nivelul unei gazde susceptibile prin contact direct cu persoana 
receptivă. Exemple de infecţii transmise prin această cale sunt bolile cu 
transmitere sexuală cum ar fi chlamidioza indusă de Chlamidia – un 
microrganism foarte mic care nu poate supravieţui în afara celulelor 
gazdă, sau rubeola congenitală care apare prin transmitere verticală de 
la mamă la făt in utero. Contactul direct precum sărutul poate transmi- 
te infecţii respiratorii cum ar fi parotidita epidemică sau virozele respi- 
ratorii. 

 

Transmiterea indirectă 
 

Probabil cea mai importantă cale de transmitere pentru lucrătorii în 
domeniul sănătăţii, contactul indirect este unul din cele mai frecvente 
moduri prin care o infecţie se poate propaga de la o persoană la alta, 
indiferent dacă este pacient, vizitator sau personal medical. Modul do- 
minant de transmitere este prin intermediul mâinilor. Majoritatea in- 
fecţiilor asociate îngrijirilor medicale apar în urma transmiterii 
încrucișate datorată practicilor incorecte de îngrijire a pacien ţilor.3 Igi- 
ena mâinilor este prezentată în mod mai detaliat în capitolul 3. 

 

Alte modalităţi de transmitere indirectă sunt: 
 

Prin intermediul animalelor: Într-un studiu nord-american privind 
transmiterea non-clinică a infecţiilor, corelarea dintre rolul animalelor 
(de companie și de fermă) și al suprafeţelor inerte de la nivelul comuni- 
tăţilor și diseminarea stafilococilor este sugerat a fi demn de investigat, 
cu un potenţial de creștere a eforturilor de control a infecţiilor stafilo- 
cocice la indivizii susceptibili.4 De-a lungul ultimelor decade,  stafiloco- 
cul auriu, meticilino-rezistent în particular (MRSA), a depășit bariera 
mediului nosocomial răspândindu-se în comunitate și ridicând motive 
de îngrijorare în domeniul sănătăţii publice.4 Alte exemple includ 
serotipul de Escherichia coli O157, care se poate transmite de la bovine 
cauzând gastroenterite. 

 

Prin intermediul apei: infecţii cu transmitere hidrică frecventă cum es- 
te holera – cauzată de vibrionul holeric (Vibrio cholerae) apar prin con- 
taminarea cu patogeni fecali; de aceea apa ar trebui tratata chimic și 
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fitrată pentru a ne asigura că transmiterea nu se produce. În special la 
nivelul spitalelor este important de avut în vedere tratarea instalaţiilor 
de tipul bazine de hidroterapie cu asigurarea clorinării sau a filtrării 
apei în scopul minimizării riscului transmiterii patogenilor proveniţi 
din leziuni sau materii fecale. 

 

Prin intermediul  alimentelor: alimentele neprelucrate pot fi contami- 
nate cu agenţi patogeni, iar în absenţa distrugerii acestora prin prelu- 
crare termică, pot cauza infecţii. De asemenea pot fi contaminate prin 
intermediul  mâinilor  în  cursul  procesului  de  transmitere  fecal-orală 
prin care un microrganism este transmis de la o persoană la alta. În 
acest caz agentul patogen este ingerat rezultând apariţia unei infecţii 
gastrointestinale, apoi fiind excretat în fecale ca în infecţiile cu Salmo- 
nella  sau Campylobacter. 

 

Transmiterea aerogenă 
 

Diverși factori de mediu, în special temperatura și umiditatea relativă, 
pot influenţa supravieţuirea în aer a bacteriilor, fungilor și virusurilor. 

Acești agen ţi   infecţioşi cu transmitere aeriană se deplasează în urma 
ataşării de particule aeropurtate.  Succesul transmiterii aeriene a unei 
infecţii se corelează  cu mai mulţi factori, incluzând capacitatea de su- 
pravieţuire a patogenului aerian în mediul extern pe durata pasajului 
între gazdele susceptibile.5 Transmiterea aerogenă poate avea loc prin 
intermediul: 

 

 Picăturilor respiratorii: Picăturile de salivă expulzate prin tu- 

se și strănut  de către o persoană infectată pot transporta agen ţi 
patogeni cum ar fi baciulul Koch sau virusurile gripale. Picături- 
le de dimensiuni foarte mici (diametru < 0,1 mm) sunt denumite 
picături-nucleu (nucleosoli) și pot pluti în aer ore întregi, pu- 
tând fi inhalate și transferate până la nivelul alveolelor pulmo- 
nare. 

 
 Praful: conţine celule epiteliale tegumentare și fibre textile din 

haine și lenjerie, care pot transporta bacterii cum ar fi 
Staphylococcus  aureus,  sau  spori  cum  ar  fi     de  Clostridium 
difficile și Aspergillus. Circa 300 de milioane de scuame epiteliale 
(solzi plaţi de celule epiteliale cutanate moarte) se pot desprin- 
de de pe corpul uman zilnic. Circa 10% din acestea sunt purtă- 
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toare de microorganisme.6  Particulele mai mari de praf se de- 
pun după câteva minute la nivelul suprafeţelor de tipul mese de 
lucru, mobilier și podele. Particulele mai mici de praf, în mod 
similar picăturilor respiratorii, rămân aeropurtate timp de mai 
multe ore și dacă sunt purtătoare de microbi pot fi inhalate în 
tractul respirator sau se pot depune la nivelul leziunilor deschi- 
se ale indivizilor receptivi. 

 

 Sporii: formele sporulate ale fungilor pot rămâne aeropurtate în 

spaţii deschise pentru perioade relativ lungi, putând ajunge în 
interiorul clădirilor de genul spitalelor, etc. Particulele de praf 
purtătoare de agenţi patogeni cum ar fi Bacillus  cereus şi care 
ajung la nivelul blocurilor operatorii se pot depune la nivelul in- 
strumentelor chirurgicale ducând la suprainfectarea plăgilor. 
Activităţile cotidiene de la nivelul secţiilor cum ar fi schimbarea 
patului pot crește deasemenea numărul bacteriilor din aer care 
se pot depune la nivelul suprafeţelor adiacente de tipul noptie- 
relor de lângă pat.7 

 
 Apa: transmiterea poate să apară prin aerosolizare ca şi în in- 

fecţiile cu Legionella  pneumophilla. Apa fiind un  habitat comun, 
Legionella pneumophilla se multiplică și prin inhalare de către o 
persoană susceptibilă şi poate cauza boala legionarilor – o for- 
mă gravă de pneumonie. 

 

Transmiterea prin artropode 
 

Agenţii infecţioși purtaţi de artropode sunt transmiși prin sucţionare, 

înţepături,  inoculare sau prin dejectele acestora. Malaria și febra gal- 
benă sunt transmise prin intermediul   înţepăturilor de ţânţari dar şi 
alte artropode, (cum ar fi gândacii), care sunt deseori responsabile de 
transmiterea unor boli. În unele cazuri, boli cum ar fi scabia, pediculoza 
(păduchi) și febra h emoragică sunt transmise de către alte insecte sau 
paraziţi cum ar fi gândacii, mușt ele, purecii, păduchii, acarienii, muscu- 
liţele, ţânţarii sau căpușele. 

 

Poarta de intrare 
 

Pentru ca o boală infecţioasă să se instaleze, agentul cauzal are nevoie 
de o cale de pătrundere în organismul receptiv. 
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Există cinci căi principale de intrare în organismul uman. Acestea sunt 
ingestia, inocularea, inhalarea, transmiterea transplacentară (verticală) 
şi transmiterea sexuală. 

 

 Ingestia: Apa sau alimentele contaminate pot ajunge în tractul 

gastrointestinal putând cauza infecţii de tipul salmonelozelor, 
shigellozelor și holerei. 

           Inocularea: Leziunile accidentale, mușcăturile, injecţiile sau in- 
ciziile   chirurgicale pot introduce microbii prin intermediul te- 
gumentelor lezate sau al mucoaselor. Virusul hepatitic tip B 
(VHB) este un virus cu transmitere prin sânge care poate fi ino- 
culat unei gazde susceptibile prin partajarea acelor de seringă 
cu indivizii infectaţi. Personalul medical este de cinci ori mai ex- 
pus riscului de infecţie cu HBV decât oricare alte categorii pro- 
fesionale datorită faptului că vine frecvent în contact direct cu 
fluidele biologice. Un exemplu citat de Colegiul Regal de Patolo- 
gie a raportat o rată de până la 30 de procente a transmiterii 
hepatitei B consecutiv leziunilor cu ace de seringă contaminate 
cu sânge AgHBe pozitiv.8 

          Inhalarea: Prin inhalare orală sau nazală, mici particule de apă 
sau praf purtătoare de  microbi pot intra în organism. 

          Transmiterea transplacentară (verticală): Din circulaţia maternă 
microbii pot străbate placenta și ajung în circulaţia fetală pro- 
ducând infecţii congenitale cum ar fi rubeola sau sifilisul conge- 
nital.   Şi alte infecţii se pot transmite în timpul travaliului, dar 
nu prin intermediul placentei ci prin contact direct, cum ar fi of- 
talmia neonatala. 

          Transmiterea sexuală: Microbii pot fi transferaţi de la o persoa- 
nă la alta în timpul actului sexual. Exemple de infecţii cu trans- 
mitere sexuală sunt infecţia cu herpes simplex sau  Chlamydia. 

 

Gazda  receptivă 
 

Pentru a putea declanșa infecţia, în primul rând microorganismele tre- 
buie să depășească capacităţile de apă rare ale gazdei. Organismul este 
mai vulnerabil la infecţie când echilibrul sistemelor de apărare al orga- 
nismului este   perturbat sau   dezechilibrat, prin boală sau și prin in- 
termediul dispozitivelor care  trec de barierele de apărare ale organis- 
mului. Acești factori conlucrează cel mai des şi afectează apărarea or-
ganismului mai puternic la persoanele spitalizate, iar abilitatea agenţi- 
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lor  infecţioşi de a cauza îmbolnăvirea este determinată de  receptivita- 
tea individuală.  Receptivitatea gazdei la infecţie diferă de la un subiect 
la altul, pentru unele persoane infecţia rezultând în urma expunerii 
mult mai reduse la un patogen decât la altele. De exemplu persoanele 
cu apărare imună deficitară sunt deosebit de vulnerabile la infecţii. De 
aceea este importantă identificarea pacienţilor cu risc mare de infecţie 
și prevenirea activă sau îngrijirea   corespunzătoare a infecţiei prin 
abordare integrată (multidisciplinară) ca mijloc de reducere la minim a 
riscurilor pentru pacient.1 

 
 
 
Tabel 2: Lanţul infecţiei – rezumat 

                 Agenţi infecţioşi : bacterii, virusuri, fungi sau paraziţi. 

 Sursa este rezervorul care conţine agentul infecţios, permiţându-i su- 

pravieţuirea și înmul ţirea 

               Poarta de eliminare permite agentului infecţios să părăsească sursa. 

 Calea de transmitere prin contact direct, indirect sau picături aeropur- 

tate. 
 

 Poarta de intrare frecvent similară cu poarta de eliminare ex. pielea, 

tractul respirator, digestiv, sistemul circulator, urinar sau reproductiv 

 Gazda receptivă este o persoană cu risc de infecţie.  Oamenii sunt mai 

vulnerabili la infecţie când echilibrul sistemului de apărare este afectat 
datorită bolii sau dispozitivelor ce depășesc barierele de apărare ale o r- 
ganismului. 

 
 
 

Afectarea oricărei verigi din acest lanţ va uşura prevenirea răspândirii 
microrganismelor. Cea mai abordabilă și ușor de influen ţat verigă este 
cea reprezentată de calea de transmitere. Prevenirea transmiterii poate 
fi atinsă prin metodele sintetizate în tabelul 3 și abordate pe larg în alte 
capitole. 
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Tabel 3: Tehnici folosite la ruperea verigilor lanţului infecţios 
A)      Precauţiile standard – igiena mâinilor; purtarea echipamentului indi- 

vidual   de   protecţie;   manipularea   și   gestionarea   în   sigura nţă      a 
deșeurilor, înţepătoarelor şi textilelor (vezi capitolul 3) 

 

B)      Decontaminarea echipamentelor de îngrijire a pacienţilor (vezi capito- 
lul 4) 

 

C)      Curăţenia în mediul spitalicesc – asigurarea menţinerii standardelor 
de curăţenie și igienă (vezi capitolul 4) 
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CAPITOLUL 3 

PRECAUŢIUNILE STANDARD PENTRU 

PREVENIREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR 
JEAN LAWRENCE 

 

 
 

Precauţiunile standard pentru prevenirea şi controlul infecţiilor sunt 
un set de precauţiuni concepute să prevină răspândirea bolilor și a in- 
fecţiilor asociate cu îngrijirile de sănătate, asigurând siguranţa pacien- 
ţilor, a personalului și a vizitatorilor din unitatea sanitară. Acestea sunt 
adresate întregului personal medical care acordă îngrijiri direct sau in- 
direct, precum și tuturor procedurilor/tehnicilor conexe îngrijirii me- 
diului înconjurător din unitatea sanitară. Aceste precauţiuni standard 
sunt aplicate în toate unităţile sanitare, tot timpul, pentru toate per- 
soanele, indiferent dacă o infecţie este cunoscută a fi prezentă sau nu, 
pentu a asigura siguranţa celor care sunt îngrijiţi, personalului și vizit a- 
torilor din mediul unităţii.1 

Mai jos sunt enumerate cele zece precauţiuni standard destinate pre- 
venirii și controlului infecţiilor şi care constituie o componentă funda- 
mentală a practicii în siguranţă. 

 

           Igiena mâinilor; 

           Echipament personal de protecţie; 
           Atitudinea în caz de stropire cu sânge și alte produse biologice; 
           Atitudinea în caz de expunere ocupaţională (incluzând obiecte 

ascuţite); 
           Atitudinea faţă de mediul înconjurător; 
           Atitudinea faţă de echipamentul de îngrijire; 
           Utilizarea în condiţii de siguranţă a lenjeriei; 
           Atitudinea pentru asigurarea înlăturării în condiţii de siguranţă 

a deșeurilor; 
           Igiena respiratorie; 
           Acordarea de îngrijiri în locul cel mai potrivit . 

 
1.   Igiena mâinilor 
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Igiena mâinilor este considerată a fi practica cea mai importantă pen- 
tru reducerea transmiterii agenţilor infecţioși, incluzând infecţiile aso- 
ciate îngrijirilor medicale, în cadrul acordării de îngrijiri în unităţi de 
asistenţă sanitară şi socială. 

           Facilităţile pentru igiena mâinilor trebuie să fie adecvate și uşor 
accesibile întregului personal; 

 Chiuvetele pentru spălarea mâinilor trebuie să fie accesibile în 

toate zonele clinice și de consultaţie și în alte zone, cum ar fi b u- 
cătării și spălătorii; 

 Ideal, chiuveta ar trebui să fie prevăzută cu robineţi care pot fi 

operaţi cu cotul sau încheietura mâinii și chiuveta trebuie să fie 
desemnată exclusiv spălării mâinilor și nu pentru alte scopuri, 
cum ar fi curăţarea echipamentului; 

 Acolo unde robineţii operaţi cu cotul sau cu încheietura mâini 

nu sunt disponibili, un prosop de hârtie poate să fie folosit pen- 
tru închiderea robinetului după spălarea mâinilor pentru a se 
evita recontaminarea acestora; 

 Folosire periilor pentru unghii în zonele clinice nu este reco- 

mandată. Dacă este recomandată folosirea acestora, ele trebuie 
să fie de unică folosinţă; 

  Sunt recomandate dozatoare de săpun lichid montate pe perete 

cu cartușe de săpun de unică folosinţă, menţinute curate și în- 
cărcate. Săpunul solid nu trebuie folosit, excepţie face doar folo- 
sirea individuală de către pacienţi; 

 Un coș de deșeuri operat cu piciorul trebuie pozi ţionat în veci- 

nătatea chiuvetelor pentru spălarea mâinilor; 
 

 Dozatore de prosoape de hârtie montate pe perete trebuie folosite și 

pozitionate în vecinatatea chiuvetelor pentru spălarea mâinilor; 

           Nu trebuie folosite prosoape de uz comun pentru ștergere mâinilor; 

 Bijuterii de mână, incluzând inele cu pietre, ceasuri, unghii lungi 

și lac de unghii, nu trebuie permise deoarece acestea adăpostesc 
microorganisme chiar și după spăl area mâinilor. 
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Când 
Întotdeauna pune-ţi următoarele întrebări: 

 

           Ce am făcut? 

           Ce sunt pe cale să fac? 

           Care sunt riscurile? 

           Trebuie să-mi curăţ/spăl mâinile? 
 
 

Cele «5 momente pentru igiena mâinilor» ale Organizaţiei Mondi- 
ale a Sănătăţii2 

Spală-ţi mâinile: 
 

             înainte de a atinge un pacient; 

             înaintea unei tehnici aseptice; 

             imediat după  expunerea la fluide corporale; 

             după atingerea pacientului; 

             după atingerea obiectelor din ambianţa apropiată a pacientului 
 
 

Adiţional la lista de mai sus, spălarea mâinilor este importantă: 
 

           După folosire toaletei; 

           Inainte de a mânca, bea sau fuma; 

           Inainte de a pregăti mâncare; 

           După contactul cu lenjeria murdară sau deșeuri ; 

           După tuse sau strănut cu gura acoperită cu mâna. 
 
 

Este de asemenea  important ca întotdeauna fiecare  sarcină și ac ţi- 
une să fie analizate pentru a depista necesitatea de a decontamina mâi- 
nile, deoarece lista de mai sus nu este exhaustivă/completă. 
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Adaptat din Cele 5 momente ale igienei mâinilor ale OMS2 

 
Tehnica spălării mâinilor3 

           Udaţi-vă mâinile sub un jet de apă caldă folosind o baterie cu 
robinet care amestecă apa rece și caldă; 

           Aplicaţi săpun lichid de la un dozator și acoperi ţi mâinile în în- 
tregime pentru a crea spumă; 

           Frecaţi ambele palme împreună; 
           Frecaţi spatele fiecărei mâini cu palma mâinii opuse și întrepă- 

trundeţi degetele; 
           Frecaţi palmele cu degetele întrepătrunse; 
           Frecaţi spatele degetelor de palma opusă, cu degetele strânse; 
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 Frecaţi pe rând fiecare deget mare în palma opusă folosind o 

mișcare de rotaţie; 
           Frecaţi vârfurile degetelor în palma opusă printr-o mișcare circulară; 
           Frecaţi fiecare încheietură cu mâna opusă; 
           Limpeziţi mâna cu apă curgătoare/curentă; 
           Inchideţi robinetul cu cotul dacă robinetul permite, dacă nu, fo- 

losiţi un prosop de hârtie; 
           Uscaţi complet mâinile cu un prosop de hârtie de unică folosinţă; 
           Aruncaţi prosopul de hârtie la coşul de gunoi. 

 
 

Tehnica Spălării Mâinilor 
Următoare tehnică este recomandată și durează 40 -60 de secunde. Mai 
întâi udaţi mâinile, apoi aplicaţi săpun. 

 
1                                             2                                               3 

 

 
 
 
 
 
 

Palma cu palma             Palma dreaptă peste 
spatele pălmii stângi și 

vice versa 

Palma cu palma, de- 
getele  întrepătrun- 

se 
 

4                                             5                                               6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spatele degetelor în 
palma opusă cu dege- 

tele întrepătrunse. 

Frecări rotaţionale ale 
degetului mare drept 

cu palma stânga și vice 
versa. 

Frecări rotaţionale 
înainte și înapoi cu 

degetele mâinii 
drepte în palma 

stângă și vice versa. 
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Adaptat din tehica spălării mâinilor a OMS4 

 
Tabel 1: Note de reţinut 
Starea mâinilor 

           Orice tăieturi, julituri sau discontinuităţi ale pielii trebuie 
acoperite cu un plasture rezistent la apă; 

           Orice erupţii ale tegumentului mâinilor trebuie raportate. 
Geluri pe bază de alcool pentru mâini 

          Nu trebuie folosite pe mâinile fizic murdare (în mod vizi- 
bil) și care nu sunt lipsite de murdărie și materii organice; 

         Gelurile pe baza de alcool pentru mâini pot să fie folosite 
când este necesară dezinfecţia rapidă a mâinilor sau când 
facilităţile pentru spălarea mâinilor sunt limitate; 

          Acestea nu trebuie folosite pe durata epidemiilor de infec- 
ţii gastrointestinale cu Norovirus sau Clostridium difficile 
deoarece nu sunt eficiente. 

Igiena mâinilor și pacienţii 

          Incurajaţi și ajutaţi pacienţii să îşi curete mâinile înainte 
de a mânca sau bea, după folosirea toaletei sau când mâi- 
nile sunt în mod vizibil murdare. 

Igiena mâinilor și vizitatorii 
          Asigură informarea vizitatorilor privind tehnicile de igie- 

na mâinilor folosind săpunul, precum și folosirea gelurilor 
pe baza de alcool și implicaţiile folosirii lor. 

 

2.  Echipamentul personal de protecţie 
 
Echipamentul personal de protecţie se referă la : 

           Mănuși de unică folosinţă ; 
           Șorţuri din plastic de unică folosinţă ; 
           Protecţie facială (mască/protecţie pentru ochi). 

 
Folosirea echipamentului personal de protecţie este o măsură esenţială 
pentru protejarea sănătăţii și a siguran ţei pacienţilor și a per sonalului. 
Este folosit când există un risc de contaminare prin manipulare și co n- 
tact cu sânge și alte lichide corporale sau cu echipament contaminat. 



49
49 

 

 

 

Tabel 2 : Analiza riscului pentru folosirea echipamentului perso- 
nal de protecţie6,7 

Intrebare Răspuns Acţiune 

Va exista contact cu sân- 
ge sau alt lichid corporal? 

NU Echipament personal de protec- 
ţie nu este necesar 

Va exista contact cu sân- 
ge sau alte lichide corpo- 
rale și un risc de stropire 
sau  inhalare  de  aerosoli 
în volum redus? 

DA Șorţuri din plastic și mănuși de 
unică folosinţă 

Va exista contact cu sân- 
ge și alte lichide corpora- 
le și un risc de stropire și 
inhalare de aerosoli în 
volum mare? 

DA Sorţuri din plastic, mănuși de 
unică folosinţă și protecţie faci- 
ală 

 

 
 

Tabel 3 : Aspecte de reţinut 
           Șorţurile din plastic și mănușile de unică folosinţă sunt folosite o 

singura dată și apoi sunt aruncate; 
           Mănușile și sorţurile contaminate trebuie aruncate în siguranţă 

în coșul de deșeuri adecvat, codificat prin culoare; 
           Nu sunt recomanadate mănușile din plastic, c i folosirea 

mănușilor cu proprietăţi sintetice și de barieră corespunzătoa- 
re; 

           Mănușile trebuie să fie adecvate tehnicii/procedurii și mărimea 
să se potrivească pentru a permite manualitatea; 

           Nu purta bijuterii sub mănuși; 
           Nu spălaţi niciodată mănușile și n u le curăţaţi folosind gel pe 

baza de alcool; 
           Mâinile se spală întotdeauna după îndepărtarea mănușilor de 

unică folosinţă; 
           Protecţia facială ar trebui să fie disponibilă pentru a fi folosită în 

orice situaţie în care, în urma unei proceduri sau acţiuni, se va 
crea stropire sau aerosoli pe faţă sau în ochi. Această protecţie 
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poate să fie una combinată: mască și vizor sau mască și ochelari. 
        Întotdeauna îndepartarea echipamanetului personal de 

protectie se face în următoarea ordine: 
o Mănuși  (cel mai contamina te); 
o Șorţ; 
o Protecţie facială. 

         Intregul personal trebuie să fie instruit în folosirea echipamen- 
tului personal de protecţie. 

Trebuie să fie disponibile și accesibile stocuri suficiente de echipamen- 
te personale de protecţie. 

 

3.   Atitudinea în caz de contact cu sânge și alte lichide corporale. 
Sângele și lichidele corporale pot să fie o cale de transmitere a infec ţiei. 
Este esenţial ca toate petele de sânge sau alte lichide corporale să fie 
tratate eficient și în siguranţă, pentru a preveni transmiterea infecţiilor. 
Scurgerile de sânge și alte lichide corporale includ: 

 

           Sânge și lichide corporale sanguinolente; 

           Sputa; 
           Urina; 
           Sperma; 
           Saliva; 
           Lichid menstrual/secreţii vaginale; 
           Fluid drenat din răni; 
           Materii fecale; 
           Lichid de vărsătură; 
           Lichid pleural; 
           Puroi din răni. 

 
Pocedura de curăţare a petelor de sânge 
Substantele clorigene sunt folosite în mod obișnuit pentru  contamina- 
rea cu sânge; acestea pot să fie sub formă de granule sau lichide. Trebu- 
ie reţinut faptul că agenţii cu clor sau hipoclorit nu pot fi folosiţi pe co- 
voare. Dacă sângele a curs  pe covor, atunci trebuie absorbit  imediat, 
urmat de spălare cu apă și detergent. Șamponarea suprafe ţei respecti- 
ve cu un aspirator industrial este recomandată. 
Pentru pete de sânge pe pardoseli și suprafe ţe este recomandată 
următoarea procedură:1 
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           Purtarea de mănuși și șor ţ; 

           Se acoperă pata imediat cu granule sau soluţie (10.000ppm clor liber); 
           Timp de contact 2 minute; 
           Se îndepărtează granulele care au absorbit sângele folosind un 

prosop de hârtie, care trebuie aruncat în coșul de deșeuri cores- 
punzător, marcat prin culoare; 

           Se spală zona folosind apă și detergent; 
           Se îndepartează echipamentul personal de protecţie și se aruncă 

în sistemul de colectare a deșeurilor clinice; 
           Spălarea corectă a mâinilor. 

 
Procedura pentru curăţarea petelor cu alte lichide corporale: 

       Imbracă mănuși și sorţ; 
       Acoperă pata cu prosoape de hârtie de unică folosinţă pentru a o 

absorbi; 
        Adună prosoapele care au absorbit pata și aruncă-le în coșul de 

deșeuri corespunzător, marcat prin culoare; 
        Spală zona folosind detergent și apă, urmat de o soluţie cu 1.000 

ppm clor liber. Aceasta poate să fie gata pregătită dacă se 
folosește un kit de cură ţare; 

         Se îndepartează echipamantul personal de protecţie și se arun- 
că în sistemul de colectare a deșeurilor clinice; 

        Spălarea corectă a mâinilor. 
 

Tabel 4  Generalităţi 

      Nu folosi soluţii de clor pentru pete de urină deoarece 
produc eliminarea de clor gazos; 

     Petele de pe echipamentul de uz comun trebuie tratate în 
aceeași manieră ca și pardoselile și suprafe ţele solide; 

      Urmează protocoalele locale privind manipularea sub- 
stanţelor chimice; 

       In anumite instituţii există kit-uri care se folosesc pentru 
curăţarea petelor de sânge și/sau alte lichide corporale. 
Întotdeauna urmează instrucţiunile producătorului de 
folosire ale kiturilor, dacă sunt folosite; 

       Nu folosi soluţii de alcool pentru a curăţa pete de sânge 
sau lichide corporale. 
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4.  Atitudinea în caz de expuneri ocupaţionale (inclusiv la obiecte 
ascuţite) 
Este esenţial să ne asigurăm că se execută doar practici sigure pentru a 
se minimiza riscurile asociate obiectelor ascuţite și practicilor care 
presupun expunerea la sânge și alte lichide corporale. Expunerea acc i- 
dentala la sânge și alte lichide corporale poate să aiba loc prin: 

       Manipularea incorectă și eliminarea incorectă a obiecte- 
lor ascuţite: 
o Ace; 
o Lame pentru îndepărtarea materialului de sutură; 
o Aparate de ras de unică folosinţă; 
o Lanţetă pentru testele de sânge; 
o Canule/Branule; 
o Cioburi de sticlă. 

          Stropirea cu sânge sau lichide corporale ale pielii lezate; 
         Stropirea cu sânge sau lichide corporale ale ochilor și ale 

cavităţii bucale; 
         Mușcături/înţepături care cauzează soluţii de continuit a- 

te ale pielii. 
 
Un număr de legi existente și nou apărute cer angajatorilor să protejeze 
personalul din sectorul medical  împotriva accidentelor cauzate de obi- 
ecte ascuţite. O directivă  europeană  introdusă în luna mai 2010 cere 
tuturor statelor membre, inclusiv României, să introducă protecţie adi- 
ţională pentru personalul din sectorul de sănătate care este expus ris- 
cului accidentelor cauzate de obiecte ascuţite.8 

 

Principiile care stau la baza directivei includ prevenirea expunerii, ca o 
prioritate și necesitatea ca personalul medical să fie bine instruit și să 
aibă grijă, atât cât este posibil, atât de sănătatea proprie cât și de cea a 
altor persoane afectate de propriile acţiuni. 

 

Directiva, de asemenea, cere angajatorilor să evalueze riscurile de ex- 
punere la infecţiile transmise pe cale sanguină prin intermediul acci- 
dentelor cu obiecte ascuţite și acolo unde riscul este identificat, expu- 
nerea să fie eliminată sau prevenită prin practici sigure, eliminând fo- 
losirea în mod nenecesar a obiectelor ascuţite, cu asigurarea de dispo- 
zitive care au încorporate mecanisme proprii de siguranţă. 
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Tabel 5: Practici sigure de folosire și înlăturare a obiectelor asc uţite 
             Niciodată nu lăsaţi obiecte ascuţite la întâmplare; 
             Nu umblaţi având obiecte ascutite neprotejate în mână; 
             Nu puneţi ace și seringi în buzunare; 
             Întotdeauna cereţi ajutor când aveţi un pacient care nu cooperează; 
             Întotdeauna  luaţi  containerul  pentru  obiecte  ascuţite  la  locul  de 

desfășurarea a pr ocedurii; 
             Niciodata nu recapișonaţi, nu îndoiţi sau nu rupeţi un ac; 
             Containerele pentru obiecte ascuţite trebuie să fie conform legislaţiei 

europene; 
             Asamblaţi containerele pentru obiecte ascuţite conform intrucţiunilor 

producătorului; 
             Afişaţi data la care containerul a fost pus în folosinţă; 
             Depozitaţi containerul în zone în care nu au acces persoane neautorizate; 
             Eliminaţi seringa și acul împreună fără a le separa/detașa; 
             Eliminaţi obiectul ascuţit imediat după folosire și la locul în care a fost 

folosit; 
             Containerele pentru obiecte ascuţite nu trebuie să fie umplute în în- 

tregime; 
             Obiectele ascuţite se elimină numai în containerul pentru obiecte as- 

cuţite și nu în containerele/sacii pentru deșeuri clinice; 
             Nu tasaţi obiectele ascuţite în containerul pentru obiecte ascuţite pen- 

tru «a face mai mult loc»; 
             Niciodată nu recuperaţi obiecte din containerul pentru obiecte ascuţi- 

te; 
             Sigilaţi containerul conform instrucţiunilor producătorului înainte de 

a-l îndepărta din zona clinică, atunci când este 3/4 plin; 
             Intotdeauna transportaţi containerul folosind mânerele prevăzute și 

ţineţi-l departe de corp; 
             Plasaţi containerele pentru obiecte ascuţite folosite care sunt defecte 

în containere mai mari care sunt în bună stare de funcţionare și et i- 
chetaţi containerul exterior în mod corespunzător; 

             Nu permiteţi acumularea de containere pentru obiecte ascutite. Depo- 

zitaţi-le într-o zonă sigură înainte de a fi eliminate în mod final. 
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Tabel 6 : Procedura sugerată pentru a interveni când conţinutul unui 
container pentru obiecte ascuţite se revarsă. 

         Cereţi ajutor pentru a izola zona înainte de a interveni asupra 
revărsării; 

         Colectaţi  în  același  timp  un  nou  container  pentru  eliminarea 
obiectelor ascuţite asamblat în mod corect, folosind echipament 
personal de protecţie și dezinfectante pentru a dezinfecta zona 
după îndepărtarea obiectelor ascuţite expuse; 

         Purtaţi mănuși de unică folosinţă, șorţ și protecţie pentru ochi 
dacă este disponibil, sau alt echipament de protecţie adecvat; 

        Folosiţi o tehnică prin care nu atingeţi obiectele ascuţite, folo- 
sind spre exemplu o pensă sau o perie și făraș (folosite numai în 
acest  scop)  și  colectaţi  cu  grijă  obiectele  ascuţite  expuse  și 
tranferaţi-le într-un container nou. Nu vă grabiţi în această pro- 
cedură; 

        Sigilaţi containerul pentru obiecte ascuţite; 
       Curăţaţi zona afectată conform protocolului local; 
        Eliminaţi echipamentul personal de protecţie ca deșeu clinic și 

spălaţi-vă mâinile în mod corect; 
        Completaţi un raport de incident/accident conform protocoale- 

lor locale. 
 

 
 

Accidente prin inoculare 
Expunerea la sânge și lichide corporale se poate face prin înţepături cu 
obiecte ascuţite, mușcături,   stropire pe es coriaţii tegumentare, ochi 
sau în gură.  Fiecare membru al personalului are responsabilitatea de a 
asigura practici care nu-i expun pe ei înșiși sau pe ceilalti la riscuri care 
nu sunt necesare. 
Riscul infecţiei depinde de un număr de factori. Aceștia includ:8 

         Profunzimea leziunii; 
         Tipul de obiect ascuţit folosit (acele tubulare au risc mai cres- 

cut); 
        Depinde  dacă  obiectul  ascuţit  a  fost  folosit  intravenos  sau 

intraarterial; 
        Cât de infecţios a fost pacientul la momentul accidentului. 

Estimarea riscului de infecţie printr-un ac contaminat este următoa- 
rea:9 
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           unul din trei pentru hepatita B; 

           unul din treizeci pentru hepatita C; 
           unul din trei sute pentru HIV. 

 
În cazul puţin posibil  în care pacientul implicat/obiectul ascuţit care a 
cauzat un accident prin înţepare sau altul similar, este HIV-pozitiv, per- 
sonalul respectiv trebuie să primească de urgenţă consult medical pen- 
tru a decide profilaxia post-expunere. Folosirea imediată a vaccinului 
anti hepatită B cu sau fără imunoglobulină anti-hepatită B va fi 
deasemenea luată în considerare datorită riscului de transmitere a 
acestei infecţii virale cu cale de transmitere sangvină. 

 
Procedura după accident 
Dacă are loc un accident, trebuie urmate protocoalele locale. Oricum, 
mai jos sunt enumerate principiile de bază. Ceea ce îngrijorează pe cei 
mai mulţi dintre aceia care suferă accidente prin înţepare este pericolul 
unei infecţii cu transmitere sangvină. Accidentul poate să ducă la trau- 
me fizice (înţepături, tăieturi etc.) și riscul altor infecţii (precum teta- 
nos) cauzate de înţepături cu obiecte ascuţite murdare. 

 

 
Tabel  7 : Procedura de urmat în cazul unui accident prin înţepare 

         Favorizaţi sângerarea rănii prin masaj uşor. NU sucţionaţi zona; 

       Spălaţi bine zona respectivă cu detergent  şi jet de apă caldă. Nu 
frecaţi zona accidentată; 

       Irigaţi stropiturile în ochi sau gură cu apă din abundenţă. Trataţi 
suprafeţele mucoase cum ar fi gura sau conjunctiva prin limpe- 
zire cu apă caldă sau ser fiziologic. Apa folosită la limpezirea 
gurii nu trebuie înghiţită; 

       Raportaţi  accidentul  managerului  și  cereţi  imediat  asistenţă 
medicală. 

 

 

Mușcături 
 

Muşcăturile sunt tratate în aceeași manieră ca și înţepăturile dacă pi e- 
lea a fost  lezată. Uneori îngrijorează riscul transmiterii infecţiei cu vi- 
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rusul hepatitei B sau HIV  prin mușcături umane, dar gura umană con- 
ţine o gama largă de alţi germeni care pot să producă infecţii. Probabili- 
tatea ca o mușcătură de la o alta persoană să devină infectată este mult 

mai mare decât   de la o pisică sau câine și ar putea să necesi te trata- 
ment cu antibiotice. Orice persoana care suferă o mușcătură care leze a- 
ză pielea trebui să spele cu grijă rana cu săpun și jet de apă caldă și să 
ceară asistenţă medicală imediată la fel ca în cazul accidentelor prin 
înţepatură. 

 
5.  Atitudinea faţă de mediu 

 
Curăţenia mediului este esenţială în reducerea riscurilor de transmite- 
re a infecţiilor. Este important ca întregul personal să cunoască siste- 
mul care este în vigoare. Curăţenia mediului este abordată în detaliu în 
capitolul 4. 

 
Aspecte cheie pentru curăţenie 

 

           Importanţa curăţării și întreţinerea echipamentului; 

           Cunoașterea procedeelor de curăţare a mediului și îngrijire a 
echipamentului; 

           Cunoașterea indicaţiilor producătorilor; 
           Cunoștinţe în folosirea echipamentului de unică folosi nţă; 
           Responsabilităţile întregului personal. 

 
Trebuie să fie disponibile instrucţiuni clare pentru diferite sarcini de 
curăţare, zone și cine este responsabil pentru anumite sarcini și anum i- 
te zone. Unde este necesar, trebuie folosite mănuși de protecţie. Aces- 
tea trebuie să fie rezistente și adecvate sarcinii respective. Mănușile 
trebuie inspectate înainte de a le folosi pentru fi siguri că sunt intacte. 
Unde sunt folosite substanţe chimice, mănușile trebuie să fie certificate 
ca potrivite pentru rezistenţă chimică, conform protocolului local pen- 
tru selecţia mănușilor. 

   Trebuie să fie folosite şorţuri din plastic de unică folosinţă; 
   Uniformele și echipamentul personal de protecţie trebuie să ai- 
bă mâneci scurte, până la cot sau acestea să fie rulate deasupra 
cotului atunci când sunt efectuate activităţi de curăţenie. 
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Codificarea prin culori 
 
Este recomandat ca zone diferite să aibă echipament în culori diferite 
pentru a asigura identificarea cu ușurinţă.11    Prin aceasta se previne 
folosirea echipamentului în zone multiple și implicit se reduce ri scul de 
infecţie. Codificarea prin culori se poate aplica de asemenea mănușilor 
și șorţurilor din plastic de unică folosinţă. 

 
Echipamentul de curăţenie 

 
Curăţarea echipamentului este abordată în detaliu în capitolul 4. Mai 
jos sunt enumerate punctele principale: 

        Echipamentul din dotare trebuie să fie adecvat scopului, bine în- 
treţinut, curat și depozitat corect; 

        Curăţenia echipamentului implică să fie vizibil curat, fără pete 
de sânge sau alte fluide corporale, fără praf, murdărie, resturi 
sau umezeală; 

        Echipamentul trebuie să fie depozitat curat și uscat. Ideal, într-o 
zonă de curaţenie/depozitare trebuie să fie disponibile o chiu- 
vetă adâncă și rafturi pentru depozitarea echipamentului și a 
substanţelor chimice; 

        Depozitul trebuie să fie menţinut curat tot timpul. 
 

Folosirea dezinfectantelor și tipurile de dezinfectante 
 
Dezinfecţia reduce numărul de microorganisme viabile dar nu poate 
inactiva anumiţi spori bacterieni. Este un proces folosit pe scară largă 
pentru a face obiectele lipsite de riscul de a transmite infecţii și a per- 
mite manipularea acestora în condiţii de siguranţă. 

         Acolo unde sunt folosite dezinfectante este esenţial ca instrucţi- 
unile de folosire de la producător să fie urmate în mod corect; 

        Curăţarea  cu  detergent  îndepărtează  în  mod  fizic  microorga- 
nismele și materia organică care le asigură supravieţuirea. Este 
esenţială curăţarea înainte de a dezinfecta. 

Obiecte de unică folosinţă 
 
Obiectele de unică folosinţă sunt disponibile și în anumite circumstanţe 
mai convenabile decât amenajarea serviciilor de dezinfecţie. Echipa- 
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mentul marcat ca fiind de unică folosinţă nu trebuie niciodată reutilizat 
sau reciclat. 

 
6. Utilizarea în siguranţă a lenjeriei13,14 

 
Este important de înţeles sistemul pentru utilizare a lenjeriei și spălă- 
toriei. Lenjeria folosită poate adăposti un număr mare de microorga- 
nisme și acestea pot fi transferate prin contact. 

 
Manipulare și prelucrare 

           Un sistem de codificare prin culori este recomandat pentru dife- 
rite tipuri de lenjerie murdară; 

           Lenjeria trebuie îndepărtată din zona de îngrijire a pacientului 
cu grijă, evitând apariţia prafului, cu aşezarea în sacul potrivit; 

           Lenjeria nu se sortează niciodată în zona clinică; 
           Ar trebui să fie purtate şorţuri și mănuși când lenjeria contami- 

nată este indepărtată de pe un pat pentru a fi spălată; 
           Mâinile trebuie spălate întotdeauna după manipularea lenjeriei; 
           Pentru lenjeria care este potenţial contaminată ar trebui folosite 

pungi solubile în apă. 
 
Depozitarea lenjeriei 

 
Lenjeria   curată   trebuie   ţinută   separat   de   lenjeria   murdară   care 
așteaptă să fie prelucrată. 
Odată uscată, lenjeria trebuie depozitată într-o zonă uscată  la distanţă 
de pardoseală. Nu trebuie depozitată într-o baie sau spălator unde s-ar 
putea contamina. 

 
Riscuri pentru personal 

 
Microorganismele de pe majoritatea lenjeriei folosite și murdare re- 
prezintă un risc scăzut  de a cauza infecţii persoanelor care au o stare 
bună de sănătate, dacă au grijă. Pentru a minimaliza riscul mai   mult 
este important să se asigure că: 

         Personalul este instruit să efectueze procedurile necesare; 
         Când  este  manipulată  lenjeria  folosită/murdară  sunt  folosite 

şorturi și mănuși de unică folosinţă; 
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 Orice leziuni ale pielii sunt acoperite cu un pansament rezistent 

la apă; 
         Sunt disponibile și poziţionate convenabil facilită ţi pentru spă- 

larea mâinilor; 
         Înainte de efectuarea altor activităţi este îndepărtat echipamen- 

tul de protecţie și sunt spălate mâinile. 
 
7.  Înlăturarea în siguranţă a deșeurilor 

 
Atitudinea faţă de deșeurile produse în cadrul acordării de îngrijiri  de 
sănătate este o parte esenţială în asigurarea că aceste activităţi nu pre- 
zintă un risc sau potenţial risc de infecţie și sunt conduse în siguran- 
ţă.15 

Puncte cheie: 
           Sisteme de codificare prin culori în uz concordant cu protocoa- 

lele locale și naţionale; 
           Întregul personal a fost intruit în problema deșeurilor; 
           Deșeurile clinice și periculoase ar trebui să fie în coșuri cu capac 

operat cu pedală; 
           Deșeurile ar trebui eliminate cât mai aproape posibil de locul în 

care a fost efectuată tehnica; 
           Pungile pentru deșeuri nu trebuie să fie supraumplute (de obi- 

cei nu se umplu mai mult de 3/4); 
           Asigurarea că pungile sunt legate în mod sigur, preferabil cu în- 

chidere de tip ermetic; 
           Folosirea de echipament personal de protecţie. 

 
8.  Igiena respiratorie1 

Răcelile și gripa se p ot transmite rapid. Trebuie urmată reducerea ris- 
cului infecţiilor respiratorii ca fiind esenţială, prin folosirea unei etiche- 
te a tușitului și a strănutului. 
Punctele cheie sunt: 

           Tușitul și strănutatul trebuie făcute folosind serveţele de unică 
folosinţă, cu eliminarea acestora în coșul adecvat; 

           Incercaţi să încurajaţi strănutul şi tusea în partea de jos a braţu- 
lui și nu în palma; 

           Spălarea mâinilor trebuie făcută după acoperirea gurii cu palma 
în caz de tuse sau strănut, și după manipularea șerveţelelor fo- 
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losite deoarece acestea conţin secreţii care pot să fie transmise 
și celorlalte persoane. 

 
9.  Acordarea de îngrijiri la locul cel mai potrivit16 

 
Întregul personal trebuie să fie instruit pentru a se asigura că pacienţii 
sunt îngrijiţi în mediul potrivit. Este responsabilitatea întregului per- 
sonal să asigure îngrijiri sigure pacienţilor pentru a preveni infecţiile și 
să se asigure că personalul este instruit în aplicarea procedurilor și si s- 
temelor necesare. Practicile de izolare sunt abordate în detaliu în capi- 
tolul 11. 
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CAPITOLUL 4 

CURĂŢENIA MEDIULUI SPITALICESC 
LOUISE HODGSON 

 
 
 

Introducere 
Curăţenia mediului fiecărui spaţiu unde se oferă îngrijiri medicale este 
importantă în susţinerea prevenirii şi controlului infecţiilor şi în asigu- 
rarea încrederii pacientului. Curăţenia şi controlul infecţiilor sunt într-o 
legatură  strânsă  şi  ambele elemente sunt importante în menţinerea 
unui mediu spitalicesc sigur pentru populaţie. Asigurarea că spaţiile 
pentru acordarea îngrijirilor medicale sunt curate şi sigure reprezintă 
o componentă esenţială în furnizarea de servicii medicale eficiente. Un 
mediu curat şi ordonat/îngrijit este fundamental în menţinerea încre- 
derii pacientului în serviciul medical. 

 
Acest capitol prezintă: 

   Contaminarea microbiană a mediului, 
   Curăţarea echipamentelor şi produselor, 
   Codurile de culoare, 
   Programul de curăţenie, 
   Categoriile de risc, 
   Auditul şi prelevarea de probe din mediu. 

 
Definiţii 

 
Contaminarea 
Murdărirea sau poluarea obiectelor inerte sau a materialului viu cu ma- 
teriale periculoase, potenţial infecţioase sau nedorite. 1 

 
Decontaminarea 
Este un termen folosit pentru a descrie printr-un cuvânt modalitatea 
de îndepartare  sau  anihilare a contaminării,  evitând astfel  ca micro- 
organismele, sau alt tip de contaminare, să  afecteze o zonă  receptivă şi 
să fie în cantitate suficientă pentru a iniţia infecţia sau orice alt răspuns 
nociv.1 
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Practicile  de  decontaminare 

În mod obişnuit sunt folosite trei practici de decontaminare:1 

 
Curăţarea 
Curăţarea este un proces care îndepărtează fizic contaminarea, dar ca- 
re nu distruge neapărat microorganismele. Reducerea contaminării mi- 
crobiene nu este măsurată în mod regulat  şi  va depinde de mulţi fac- 
tori, inclusiv de eficienţa procesului de curăţare şi de încărcătura biolo- 
gică iniţială. Curăţarea îndepărtează microorganismele şi materia or- 
ganică pe care germenii s-ar putea dezvolta. 

 
Dezinfecţia 
Dezinfecţia este un proces care reduce numărul microorganismelor vi- 
abile, dar care nu neapărat inactivează unii agenţi microbieni, cum ar fi 
anumite virusuri şi spori bacterieni. 

 
Sterilizarea 
Este un proces folosit pentru obţinerea unui obiect fără microorganis- 
me, inclusiv virusuri şi spori bacterieni.  Metodele normale de steriliza- 
re nu vor distruge prionii. 

 
Infecţiile asociate îngrijirilor medicale şi contaminarea microbiană 
Este dovedit că mediul spitalicesc se poate contamina cu microorga- 
nisme responsabile de infecţii asociate îngrijirilor medicale.2,3,4 Prin 
urmare, transmiterea microorganismelor din mediul de spital la paci- 
enţi poate apare prin contact  nemijlocit cu echipamentele contamina- 
te, sau indirect ca  rezultat al atingerii mâinilor. Infecţiile asociate îngri- 
jirilor medicale, cum ar fi cele produse de  stafilococul  aureu  rezistent 
la  meticilina (MRSA) şi de alţi germeni, au fost găsite pe diverse supra- 
feţe care sunt atinse în mod frecvent, cum ar fi clanţele de la uşi2, tasta- 
tura computerului, dispenserul de săpun lichid5, robinetul de la chiuve- 
tă6 precum şi  locurile unde praful se poate depune.3 Tabelul de mai jos 
arată studiile care au fost efectuate de-a lungul timpului privind pe- 
rioada de supravieţuire a acestor microorganisme pe suprafeţele din 
mediul  medico-sanitar:7,8,9 
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Microorganism Perioada de su- 
pravieţuire 

Unităţi formatoare de 
colonii (CFU)/ Doza 

infecţioasă 

MRSA 7 zile  –7 luni 4 CFU 

Acinetobacter 3 zile la 5 luni 250 CFU 

Clostridium difficile 5 luni 7 spori 
 

Au existat mai multe studii pentru a evalua contaminarea microbiană a 
mediului din unităţile medicale. Unul din aceste studii a explorat cură- 
ţenia  acestor zone  care  sunt atinse frecvent. Evaluarea  a constat în 
aplicarea unei soluţii fluorescente pe aceste zone foarte mult atinse,  în 
saloanele cu un singur pat. Aceste zone au fost evaluate  după externa- 
rea pacientului: o zonă a fost considerată curată dacă materialul fluo- 
rescent a fost îndepărtat. Doar 40% din aceste zone au fost efectiv cu- 
răţate, acestea având tendinţa să fie locurile tradiţionale (vasul WC şi 
chiuveta) pe când suprafeţe precum telefoanele, clanţele şi alte supra- 
feţe atinse de mâini nu au fost curăţate aproape de loc.10 

 
Echipamente şi produse de curăţenie 
Strategia de curăţenie  operaţională  în sistemul sanitar ar trebui să re- 
ducă la minimum contaminarea soluţiilor de curăţare şi a instrumente- 
lor de curăţare. Astfel, trebuie respectate proceduri eficiente pentru 
utilizarea mopurilor, lavetelor şi soluţiilor: 

 Prepararea zilnică a soluţiilor pentru curăţenie sau de cate ori 
este nevoie şi înlocuirea cu soluţii proaspete în mod frecvent, 
conform protocolului spitalului. 

 Curăţarea mopurilor şi lavetelor după folosire şi uscarea acesto- 
ra înainte de refolosire sau folosirea câmpurilor de mop şi lave- 
te de unică folosinţă.1 

 
Detergenţii pentru curăţenie 
Scopul general al detergentului folosit în sistemul medical, diluat con- 
form cu instrucţiunile producătorului, este de a fi folosit cel mai des la 
curăţenia generală a zonelor clinice. Soluţia este preparată pentru fie- 
care operaţiune şi apoi  înlăturată. Este important ca toate suprafeţele 
şi  obiectele să se usuce după curăţare, având în vedere faptul că bacte- 
riile se dezvoltă în condiţii de umezeală. Bolurile/găleţile utilizate pen- 
tru diluarea detergenţilor trebuie clătite şi depozitate cu   gura în jos 
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pentru a se  scurge. Există câteva tipuri diferite de detergenţi şi produ- 
se dezinfectante şi metodele de folosire pot varia, deci este necesară 
respectarea recomandărilor producătorului. 

 
Dezinfecţia – Dezinfectanţii 
În cadrul sistemului de sănătate unde există nesiguranţa legată de natura 
murdăriei de pe suprafeţe (ex. contaminarea cu sânge sau fluide ale cor- 
pului, versus praful sau  murdăria obişnuită) sau un salon în care sunt in- 
ternaţi pacienţi infectaţi, de exemplu cu MRSA, suprafeţele trebuie curăţa- 
te fizic cu soluţie de detergent, urmată sau în combinaţie cu un dezinfec- 
tant. Acest proces trebuie să implice oricare din următoarele: 

           curăţare fizică folosind detergent urmat de un dezinfectant chi- 
mic (curăţare în 2 paşi); 

           curăţare fizică folosind un detergent şi un dezinfectant chimic 
(curăţare 2 în 1) ex.  lavete sau soluţie care conţine o combinaţie 
de detergent cu dezinfectant şi care se pot utiliza dacă procesul 
implică curăţarea mecanică sau manuală.11 

 
Curăţarea mediului saloanelor sau a spaţiilor paturilor pacienţilor in- 
fectaţi cu Clostridium difficile trebuie efectuată cel puţin zilnic folosind 
agenţi clorigeni de curăţare (cel puţin 1000 părţi la un million clor dis- 
ponibil).4  Curăţarea unei saltele, a spaţiului patului, a salonului sau  a 
secţiei după externarea, transferul sau decesul unui pacient cu 
Clostridium difficile trebuie să fie extrem de minuţioasă. Toate zonele 
trebuie curăţate folosind agenţi de curăţare clorigeni, iar perdelele din 
jurul patului trebuie spălate. Trebuie acordată atenţie folosirii de apă 
oxigenată prin evaporare pentru a realiza dezinfecţia totală a mediu- 
lui/echipamentului din saloanele cu un pat sau saloanele izolator. 

 

În cazul stropirilor cu sânge trebuie aplicată dezinfecţia cu agenţi 
clorigeni cum ar fi Dicloroisocianuratul de sodiu   (NaDCC) la o concen- 
traţie de 10 000 părţi la un milion (ppm).12 

 

Când utilizăm soluţii dezinfectante, întotdeauna trebuie urmate in- 
strucţiunile producătorului pentru a ne asigura de diluţia corectă şi 
timpul de contact cu suprafaţa  de dezinfectat. Dezinfectanţii care nece- 
sită diluare vor rămâne stabili şi eficienţi doar pentru o perioadă scurtă 
de timp, adesea numai 24 ore. Aceşti dezinfectanţi trebuie preparaţi 
doar în momentul în care este necesară utilizarea lor, notându-se pe 
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recipient data şi ora preparării şi se aruncă atunci când soluţia nu mai 
este stabilă sau eficientă. Când se prepară sau se utilizează dezinfec- 
tanţi personalul trebuie să poarte echipament de protecţie. 

 

 
Curăţarea cu abur sub presiune 
Folosirea maşinilor de curăţare cu abur, ca parte a regimului general de 
curăţare folosit în mediul  medical, devine tot mai populară. Există do- 
vada eficienţei acestei tehnologii.13 

 

Curăţarea cu abur utilizează abur uscat supraîncălzit eliberat sub pre- 
siune. Are o funcţie dublă, de curăţare şi de dezinfecţie: temperatura 
înaltă a aburului este foarte eficientă în distrugerea microorganisme- 
lor, în timp ce aburul sub presiune înlătură depozitele de murdărie şi 
grăsime, care pe urmă sunt aspirate în maşină cu ajutorul vacumului. 
Se sugerează că folosirea corectă a acestor maşini este cel puţin la fel 
de eficientă ca şi curăţarea convenţională în ceea ce priveşte îndepărta- 
rea   murdăriei de pe suprafeţe şi va fi mai bună decât curăţarea con- 
venţională în cazul fisurilor şi a altor suprafeţe greu accesibile.11 

 

 
Microfibrele 
Mopurile şi lavetele din microfibre sunt folosite pe scară largă în siste- 
mul sanitar, multe spitale care folosesc lavete din microfibre au relatat 
că timpul utilizat pentru îndeplinirea sarcinilor de curăţenie s-a redus 
şi că introducerea microfibrelor a fost urmată de îmbunătăţirea rezul- 
tatelor testelor de curăţenie.8 

 

Mopurile şi lavetele din microfibre sunt făcute din fibre sintetice com- 
binate care sunt extrem de subţiri şi care sunt create pentru a  avea o 
suprafaţă mare. Aceasta oferă o eficienţă a capacităţii de curăţare mult 
mai mare şi permite înlăturarea  extrem de eficientă a particulelor mi- 
croscopice. Mărimea mică permite microfibrelor să ajungă în fisurile 
microscopice ale suprafeţelor. În plus, microfibrele sunt în mod natural 
încărcate static. Combinaţia de atracţie electrostatică şi acţiunea capi- 
lară permite înlăturarea unui număr mai mare de particule contamina- 
te decât mopurile sau lavetele convenţionale. 

 

Există limite în utilizarea lavetelor din microfibre. Acestea sunt create 
pentru a se utiliza umezite doar cu apă şi de aceea nu trebuie folosite îm- 
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preună cu soluţii dezinfectante pe bază de clor sau alte soluţii biocide. La- 
vetele folosite vor conţine o încărcătură contaminantă  potenţial pericu- 
loasă.  Pentru zona fiecărui pacient trebuie folosită o lavetă distinctă şi la- 
vetele trebuie să fie dezinfectate termic. Lavetele din microfibre sunt mai 
puţin eficiente când sunt folosite pe suprafeţe vechi sau deteriorate din 
cauza  agăţărilor repetate şi au cea mai bună performanţă în întreţinerea 
de rutină a suprafeţelor care nu sunt intens murdărite.1 

 

 
Codificarea pe coduri de culoare a materialelor şi echipamentelor 
de curăţenie 
Codurile de culoare a materialelor şi echipamentelor de curăţenie din 
spital ne asigură că aceste articole nu se folosesc în zone multiple, re- 
ducând astfel riscul de infecţie încrucişată. Toate materialele şi echi- 
pamentele de curăţenie, de exemplu lavetele (refolosibile  şi de unică 
folosinţă), mopurile, găleţile, şorţurile sau mănuşile, trebuie codificate 
pe culori.14 Metoda utilizată pentru codificarea articolelor pe culori 
trebuie să fie clară, permanentă şi în concordanţă cu practica locală 
existentă. 

 
Schema codurilor de culoare din Marea Britanie pentru materiale- 
le şi echipamentele de curăţenie din spital 14 

Băi, camera de spălare, duşuri, toalete, chiuvete 
şi pardoseala băilor 

ROŞU 

Zonele generale incluzând secţiile,  sectoarele, 
birourile şi chiuvetele din zonele publice 

ALBASTRU 

Sectoarele de pregătire a alimentelor, oficiile 
alimentare de la nivelul secţiei şi serviciul de li- 
vrare a alimentelor la nivelul secţiei 

VERDE 

Saloanele de izolare GALBEN 
 

Programele  orare  de curăţenie 
Recomandările prezentate pentru curăţenie trebuie să fie justificate de 
riscul de transmitere a infecţiei în cadrul unei  anumite instituţii de în- 
grijiri medicale (consultaţi secţiunea de evaluare a riscului). Toate uni- 
tăţile sanitare trebuie să aibă un orar documentat de curăţenie, care să 
prezinte clar responsabilităţile personalului, un orar al   responsabilită- 
ţilor şi frecvenţei necesare pentru curăţenie, precum şi produsele  care 
trebuie  folosite  pentru  curăţarea  zonelor  specifice.1   Este  acceptată 
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practica de a avea programe de lucru diferite pentru sarcinile care în 
mod normal sunt efectuate de către personalul de curăţenie şi sarcinile 
efectuate în mod normal de către asistentele medicale. Mai jos este un 
exemplu a unui program de lucru al îngrijitoarelor de curăţenie.1 

 
Un exemplu al sarcinilor de curăţenie zilnică 

        Raportaţi asistentei medicale de serviciu la sosire; 
  Verificaţi curăţenia dulapului, localizaţi dosarul cu metodele lo- 

cale de curăţenie, verificaţi dacă lista din dulapul de curăţenie 
este completă; 

  Spălaţi şi uscaţi farfurii, tacâmuri şi alte anexe, aranjaţi-le pe raft 

gata pregătite pentru menajeră; 

  Curăţaţi suprafeţele de lucru ale oficiului alimentar din secţie, 

ale chiuvetei şi cuptorului cu microunde. Spălaţi pardoseala cu 
mopul; 

  Realimentaţi dispozitivele pentru săpun lichid, prosoape de hâr- 

tie,  hârtie igienică şi dispenserele de alcool gel; 

  Verificaţi şi curăţaţi baia, duşul şi sifonul: ştergeţi umed praful 

de pe suprafeţele orizontale şi verticale, curăţaţi partea internă 
a geamurilor şi oglinzile, spălaţi pardoseala cu mopul după cum 
este necesar; 

  Curăţaţi   toate   toaletele:   curăţaţi   bideurile,   vasele   WC   şi 

pişoarele;  ştergeţi  umed praful pe suprafeţele orizontale şi ver- 
ticale, curăţaţi partea internă a geamurilor şi oglinzile, spălaţi 
pardoseala cu mopul; 

  Spălaţi  şi  uscaţi  farfuriile  pentru  suplimentul  de  alimente  şi 

aranjaţi-le pe raft pentru menajeră; 

  Începeţi curăţenia saloanelor, staţiilor de lucru ale asistentelor 

medicale şi coridoarelor: colectaţi şi îndepărtaţi deşeurile, cură- 
ţaţi coşurile de gunoi şi puneţi punga nouă de gunoi; stergeţi 
umed  praful pe suprafeţele orizontale şi verticale, lămpile de la 
patul pacientului, scaunele şi paturile; curăţaţi partea internă a 
geamurilor şi oglinzile; curăţaţi pereţii; curăţaţi chiuvetele pen- 
tru spălarea mâinilor; realimentaţi săpunul lichid, prosoapele de 
hârtie,  hârtia igienică şi dispenserele de alcool gel; spălaţi par- 
doseala cu mopul planificându-vă traseul  şi îndepărtând mobi- 
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lierul după cum este necesar; 

  Continuaţi curăţarea saloanelor cu paturi, a staţiei asistentelor 

medicale şi a coridoarelor aşa cum este descris mai sus; 

  Colectaţi şi îndepărtaţi deşeurile, curăţaţi coşurile de gunoi şi 

puneţi  pungă  nouă  în  toate  zonele.  Curăţaţi  camerele  pentru 
duş, băile şi sifonul de pardoseală: ştergeţi  umed praful pe su- 
prafeţele orizontale şi verticale; curăţaţi duşul,    cabinele, chiu- 
vetele de spălat pe mâini şi băile; realimentaţi dispenserele cu 
săpun lichid, prosoape de hârtie,   hârtia igienică şi alcool gel; 
spălaţi pardoseala cu mopul. Verificaţi starea de curăţenie a va- 
sului WC; 

  Raportaţi asistentei medicale de serviciu pentru a primi orice 

noi instructiuni legate de curăţenia  saloanelor  de izolare. Cură- 
ţaţi  saloanele de izolare cu un singur pat: colectaţi şi îndepărtaţi 
deşeurile, curăţaţi coşurile de gunoi şi puneţi pungă nouă; 
stergeţi umed praful pe suprafeţele orizontale şi verticale, lăm- 
pile de la patul pacientului, scaunele şi patul;  curăţaţi partea in- 
ternă a geamurilor şi oglinzilor; curăţaţi pereţii; curăţaţi chiuve- 
ta de spălat pe mâini; realimentaţi dispenserele de săpun lichid, 
prosoape de hârtie,   hârtie igienică şi alcool gel; spălaţi pardo- 
seala cu mopul planificându-vă traseul şi indepartând mobilie- 
rul după cum este necesar; 

  Efectuaţi sarcinile curăţeniei săptămânale, cum ar fi de exemplu 

dulapurile; 

  Ordonaţi şi curăţaţi dulapurile de curăţenie; completaţi lista de 

verificare a  dulapului de curăţenie. 



 

Orarul de curăţenie al asistentelor medicale – Zilnic14 

Elementul Acţiunea Frecvenţa 

Carucioare pentru trans- 
portul pacienţilor şi sca- 
une pentru toaletă 

 

Curăţaţi după fiecare uti- 
lizare de către pacient 

 

 

După utilizare 

Echipament medical, ex. 
stative pentru perfuzie, 
pompe i.v., termometre 

 

Curăţaţi după fiecare uti- 
lizare de către pacient 

 

 

După utilizare 

Conectorii de la oxigen şi 
aspiraţie de la patul pa- 
cientului. 

Curăţaţi şi verificaţi după 
fiecare utilizare de către 
pacient 

 

 

După utilizare 

 

Cărucioarele de pansat 
Curăţaţi după fiecare uti- 
lizare la fiecare pacient 

 

După utilizare 

 
 
 
 
 

Paturi – cadrul superior 

Curăţaţi după fiecare paci- 
ent toate părţile cadrului 
superior incluzând supor- 
tul saltelei (somiera), sal- 
telele, tăbliile patului de la 
cap şi de la picioare, dis- 
pozitivul pentru controlul 
manual şi roţile patului 

 
 
 
 

 
După utilizare 

 

Containerele pentru al- 
cool gel 

Verificaţi  gelul disponi- 
bil la fiecare pat. Curăţaţi 
suportul 

 

 

Zilnic 

Sifonul de scurgere Curăţaţi şi aranjaţi Zilnic 

 

 
 
 

Toaletele şi băile 

Verificaţi, curăţaţi şi 
aranjaţi. Asiguraţi-vă că 
sunt disponibile 
serveţele cu detergent în 
toate toaletele, raportaţi 
acumularea de calcar 

 
 
 
 

Zilnic 
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Caruciorul de medica- 
mente, dulapul de medi- 
camente 

 

Curăţaţi şi verificaţi con- 
ţinutul 

 

 

Zilnic 

Frigiderul de medica- 
mente 

Curăţaţi şi verificaţi 
temperatura (2 – 80C) 

 

Zilnic 

Caruciorul de resuscita- 
re 

 

Curăţaţi şi verificaţi 
 

Zilnic 

Oxigenul portabil, buto- 
nul de apelare a asisten- 
tei şi soneria de urgenţă 

 

 

Curăţaţi şi verificaţi 

 

 

Zilnic 

Containerul pentru obiec- 
te înţepătoare / ascuţite 

Verificaţi nivelul şi înde- 
părtaţi dacă este plin 

 

Zilnic 

Aparat de monitorizare 
sânge 

 

Curăţaţi şi calibraţi 
 

Zilnic 

 
 
 

Oficiul alimentar 

Verificaţi depozitele bucă- 
tăriei şi aruncaţi stocurile 
expirate. Verificaţi tempe- 
ratura frigiderului (între 0 
– 50C). 

 
 

 

Zilnic 

 

Pentru toate suprafeţele standardul înseamnă să fie vizibil curate: fără 
sânge sau substanţe ale corpului, praf, murdărie, reziduuri, bandă ade- 
zivă sau vărsături. 

 
Orarul de curăţenie al asistentelor medicale  – Săptămânal14 

Elementul Acţiunea Frecvenţa 

Elevatoarele, dispozitivele 
care ajută pacientul din 
scaun cu rotile să se ridice 
şi să stea în picioare, cân- 
tare pentru pacienţi 

 

 
Curăţaţi temeinic şi 
schimbaţi bateriile 

 
 
 

Săptămânal 
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Echipamentul medical 
ex.  stative de perfuzie, 
pompe  i.v. 

 

Curăţaţi temeinic baza 
standurilor 

 

 

Săptămânal 

Suportul fişei pacientu- 
lui de la pat 

 

Spălaţi 
 

Săptămânal 

 

Tablele pentru scris noti- 
ţe 

Curăţaţi şi ştergeţi noti- 
ţele care nu sunt de ac- 
tualitate 

 

 

Săptămânal 

Căruciorul cu dosarele 
pacienţilor 

 

Curăţaţi şi aranjaţi 
 

Săptămânal 

 

Căruciorul computerului. 
Curăţaţi şi aranjaţi in- 
cluzând tastatura 

 

Săptămânal 

Căruciorul pentru lenje- 
rie 

 

Curăţaţi şi aranjaţi 
 

Săptămânal 

Scaunul cu rotile pentru 
transportul pacienţilor 

 

Curăţaţi 
 

Săptămânal 

Slidurile pentru transfe- 
rul pacienţilor 

 

Curăţaţi 
 

Săptămânal 

 

Robinetele de la  duş, 
baie şi de la chiuvetă 

Lăsaţi să curgă pentru 
două minute robinetele 
nefolosite 

 

 

Săptămânal 

 

 

Camera personalului 
Curăţaţi şi aranjaţi, in- 
clusiv cuptorul cu mi- 
crounde 

 

 

Săptămânal 

 

Staţia de lucru a asisten- 
telor medicale 

Curăţaţi şi aranjaţi in- 
cluzând tastatura şi 
completaţi stocul staţiei 

 

 

Săptămânal 

 

Sala de tratament 
Curăţaţi, aranjaţi şi 
completaţi stocul 

 

Săptămânal 

Depozitul şi dulapurile 
de lenjerie 

 

Curăţaţi şi aranjaţi 
 

Săptămânal 

Vestiarul personalului Curăţaţi şi aranjaţi Săptămânal 
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Ventilatoare electrice 

Curăţaţi exteriorul ven- 
tilatoarelor. Inspectaţi 
interiorul pentru rapor- 
tare 

 

 

Săptămânal 

 

 

Lămpile din tavan 

Verificaţi şi anunţaţi 
echipa de întreţinere 
pentru curăţare 

 

 

Săptămânal 

 

Programarea periodică a activităţilor 
Unele activităţi de curăţenie sunt de obicei efectuate mai frecvent decât 
o dată pe săptămână, dar trebuie executate la intervale stabilite, care 
pot varia de la două săptămâni la şase luni sau chiar anual. Exemple de 
astfel de activităţi sunt curăţarea covoarelor prin şamponare, schimba- 
rea perdelelor, curăţarea crăpăturilor pardoselei şi aplicarea de  lac sau 
chit, curăţarea geamului. 14 

 
Categorii de risc 
Diferitele părţi ale unui spital (zonele funcţionale) vor necesita curăţe- 
nie la diferite intervale de timp,  în funcţie de nivelul de risc pe care îl 
creează dacă sunt incorect curăţate sau deloc. Există patru asemenea 
categorii de risc şi acestea sunt: 

                   Foarte înalt, 
                   Înalt, 
                   Semnificativ, 
                   Scăzut. 

Fiecărei categorii de risc i-a fost atribuită  o importanţă a nivelui de cu- 
răţenie  corelată cu diferitele cerinţe clinice. Definiţiile sunt:14 

 
Nivelul de serviciu necesar Zonele funcţionale 

Zonele funcţionale de risc 

foarte înalt 

Zonele funcţionale de risc foarte 
înalt 

Pe tot parcursul zilei trebuie să fie 
menţinute constant standarde de 
curăţenie de o calitate înaltă. Re- 
zultatele necesare vor fi obţinute 
numai printr-o curăţenie intensă 

Zonele funcţionale de risc înalt pot 
include:  săli de operaţie, secţii de 
terapie intensivă, unităţi de primi- 
re urgenţe, neonatologie şi alte 
secţii unde se efectuează proceduri 
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şi frecventă. invazive. 

Zonele funcţionale de risc înalt Zonele funcţionale de risc înalt 

Rezultatele trebuie menţinute 
printr-o curăţenie regulată şi 
frecventă cu curăţare impecabilă 
în permanenţă. 

Zonele de risc înalt pot include 
secţiile spitalului, serviciul de ste- 
rilizare, căi de acces public şi toale- 
tele publice. 

Zonele funcţionale de risc 

semnificant 

Zonele funcţionale de risc 

semnificant 

În aceste zone sunt necesare stan- 
darde înalte de calitate pentru mo- 
tive igienice şi estetice. Rezultatele 
trebuie menţinute printr-o curăţe- 
nie regulată şi frecventă cu o cură- 
ţare impecabilă în permanenţă. 

Zonele funcţionale de risc semnifi- 
cant pot include serviciul de ana- 
tomie patologică, ambulatorul, la- 
boratoarele şi morga. 

Zonele funcţionale de risc 

scăzut 

Zonele funcţionale de risc scăzut 

In aceste zone sunt necesare 
standarde  înalte  de  calitate pen- 
tru estetică şi mai puţin pentru 
motive igienice. Rezultatele tre- 
buie menţinute printr-o curăţenie 
regulată şi frecventă cu o curăţare 
impecabilă în permanenţă. 

Zonele funcţionale de risc scăzut 
pot include zonele administrative, 
zonele  cu materiale  nesterile,  de- 
pozitele dosarelor şi arhivele. 

 

Auditul şi prelevarea probelor din mediul instituţional 
 

Auditarea curăţeniei este de cele mai multe ori efectuată prin inspectarea 
vizuală; totuşi, această modalitate nu recunoaşte microorganismele care 
sunt invizibile cu ochiul liber.8 În prezent, în instituţiile de îngrijiri medicale, 
sunt utilizate frecvent mai multe metode obiective de evaluare a 
suprafaţelor după curăţenie şi evaluarea comparativă (cum ar fi auditarea 
locurilor recunoscute drept periculoase şi detectarea încărcăturii bacterie- 
ne cu ATPază).1 Testarea ATP bioluminescentă  a fost folosită în ultimii ani 
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în toate organizaţiile de îngrijiri medicale din Marea Britanie. Acesta a fost 
introdusă pentru a ajuta la susţinerea şi promovarea încrederii publicului. 
Acesta a fost, de asemenea, folosită ca şi un instrument de sensibilizare a 
personalului pentru a indica importanţa curăţeniei.15 

 

Prelevarea probelor microbiologice de rutină din mediul spitalicesc 
pentru    determinarea  eficacităţii  curăţeniei are  limite  considerabile, 
inclusiv detectarea anumitor clase de germeni (cu excluderea altora), 
prin incoerenţă şi imprevizibilitate faţă de „eliminarea de către paci- 
ent” şi alte cauze de contaminare a mediului, prin efectele variabile ale 
rezidurilor de detergent/dezinfectant şi prin variaţiile în tehnicile de 
prelevare şi testare. 11  Aceste limitări fac ca interpretarea rezultatelor 
să fie foarte dificilă16  deci prelevare de rutină a probelor din mediul 
spitalicesc nu este recomandată.11 
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CAPITOLUL 5 

DECONTAMINAREA INSTRUMENTELOR 

CHIRURGICALE 
LOUISE HODGSON ŞI CAROLE HALLAM 

 
 
 
 
 

Scop 
 
Acest capitol subliniază procesul complex care implică câteva etape ale 
decontaminării necesare pentru utilizarea în siguranţă a instrumente- 
lor chirurgicale reutilizabile. Acest capitol explorează metodele, echi- 
pamentul şi facilităţile profesionale necesare decontaminării instru- 
mentelor chirugicale reutilizabile. 

 
Domeniile cheie abordate sunt: 

                     Principiile practicilor sigure pentru decontaminarea instrumen- 
telor reutilizabile. 

                     O prezentare generală a metodelor de decontaminare. 
                     Ciclul decontaminării. 
                     Activitatea microbiologică a decontaminării. 

 
Introducere 

 
Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea sunt elementele  esenţiale pentru 
prevenirea răspândirii infecţiilor. În ciuda acestui fapt, multor unităţi 
de îngrijire fie le lipsesc aceste facilităţi de bază  pentru prevenirea şi 
controlul infecţiilor, fie personalul este insuficient instruit.1 Într-un 
studiu efectuat în Marea Britanie în 1999 în serviciile de decontamina- 
re s-au găsit situaţii în care procesele de decontaminare erau sub stan- 
dardele curente.2 În unele cazuri practica a fost slabă, ducând la infecţii 
încrucişate între pacienţi sau între pacienţi şi personal.2 Studiul a iden- 
tificat îmbunătăţiri substanţiale care pot fi realizate prin îngrijirea efi- 
cientă a sistemelor de decontaminare şi instruirea şi dezvoltarea per- 
sonalului,  dar  de  asemenea  a  identificat  că multe  dintre  clădirile  şi 
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echipamentele care susţin operaţiile de decontaminare (departamente- 
le de servicii sterile) aveau nevoie de renovare sau înlocuire. În cadrul 
studiului instrumentele chirurgicale au fost evidenţiate ca risc major în 
transmiterea infecţiilor. 2 

Decontaminarea instrumentelor chirurgicale ar trebui realizată 
fie într-o unitate specializată, un Departament de servicii sterile, fie lo- 
cal în cadrul instituţiei medicale, dar fiecare locaţie trebuie să respecte 
standardele şi reglementările nationale. 

 
Instrumentele chirurgicale sunt fie: 

         reutilizabile – procesul de decontaminare este realizat după fo- 
losirea acestora; 

         de unică folosinţă – instrumentele sunt folosite o singură dată şi 
apoi eliminate. 

 
Lecţii de la boala Creutzfeldt-Jakob (CJD) 

 
Boala Creutzfeldt-Jakob (CJD) aparţine unui grup de boli numite ence- 
falopatii spongiforme transmisibile (TSEs) care pot apărea la oameni şi 
la animale. Aceste boli sunt caracterizate prin degenerarea sistemului 
nervos şi sunt invariabil fatale. Comitetul Consultativ al Encefalopatiei 
Spongiforme (SEAC)  opiniază că factorul cheie în reducerea riscului de 
transmitere a bolii de la o persoană la alta în  cursul intervenţiilor chi- 
rurgicale este asigurarea standardelor înalte de decontaminare a in- 
strumentarului chirurgical.3    Institutul Naţional pentru Sănătate şi Ex- 
celenţă Clinică din Marea Britanie a realizat ghiduri pentru reducerea 
riscului de transmitere a bolii Creutzfeldt-Jakob (CJD) prin proceduri 
intervenţionale, recomandări legate de acele instrumente care au venit 
sau pot veni în contact cu ţesuturi de risc înalt definite, în primul rând 
creierul şi globul ocular posterior.4 

În   plus, unele instrumente stomatologice au fost de asemenea 
identificate ca prezentând un risc de CJD şi deoarece acestea sunt dificil 
de curăţat, aceste instrumente - pile și alezoare endodontice –  se re- 
comandă să fie de unică folosinţă5  consecutiv studiilor care au  arătat o 
varietate mare a calităţii şi metodelor folosite din care o proporţie ma- 
re prezenta dovezi vizuale de contaminare după curăţare.6 
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Metodele de decontaminare 
 

Termenul decontaminare descrie combinaţia următoarelor metode: 
          Curăţarea 
          Dezinfecţia 
          Sterilizarea 

 
Metoda de decontaminarea necesară depinde de riscul de infecţie al 
instrumentului; tabelul 1 subliniază mai departe acest lucru.7 

 
Tabelul 1 
Risc Aplicaţia articolului Recomandare 

Înalt În contact apropiat cu o leziu- 
ne a tegumentului sau a mu- 
coaselor; pătrundere în   zone 
sterile ale corpului 

Necesar sterilizare. 

Intermediar În contact cu mucoasele con- 
taminate cu microorganisme 
uşor transmisibile sau deose- 
bit de virulente; înainte de a fi 
folosit la pacienţii imunocom- 
promişi 

Necesită   sterilizare sau 
dezinfecţie 

 

Curăţarea poate fi ac- 
ceptabilă  în unele situa- 
ţii  acceptate 

Scăzut În contact cu pielea sănătoa- 
să; nu în contact cu pacientul 

Curăţare 

 

Pentru a prelucra din nou un instrument chirurgical, metoda necesară 
de decontaminare este sterilizarea conform tabelului 1, deoarece acest 
dispozitiv ar veni în contact  strâns cu o soluţie de  continuitate a te- 
gumentului şi a membranelor mucoasei şi poate fi introdus în ţesuturi- 
le corpului.   De altfel, înainte ca un instrument să fie sterilizat, acesta 
trebuie să fie întâi curăţat şi dezinfectat, prin urmare instrumental chi- 
rurgical necesită toate procesele: curăţare, dezinfecţie şi sterilizare. 
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Prelucrarea din nou a instrumentelor este un proces complex care  in- 
cumbă cateva etape: curăţarea, dezinfecţia, inspectarea şi sterilizarea.5 

Indiferent de tehnologia folosită, instrumentele curăţate înainte de ste- 
rilizare trebuie să  nu prezinte  contaminanţi vizibili când sunt inspec- 
tate. Instrumentele trebuie să fie prelucrate cu ajutorul unui ciclu de 
decontaminare validat, care include curăţare/spălare: un sterilizator cu 
abur validat şi la sfârşitul ciclului de prelucrare, ele trebuie să fie steri- 
lizate.5  Acest proces complex a fost descris ca şi „Ciclul decontamină- 
rii”,8  procesele ciclului sunt subliniate în figura de dedesubt şi vor fi 
analizate în detaliu. 

 

 
Figura 1: Ciclul  decontaminării 

 

 
 
 

 
Pentru a realiza o decontaminare eficientă, toate aceste etape ale ciclu- 
lui trebuie să fie îndeplinite la un standard acceptabil şi orice eşec va 
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duce la probleme ce pot avea un impact asupra ciclului şi la o deconta- 
minare insuficientă.3 În toate etapele reprelucrării trebuie luate în con- 
siderare următoarele probleme: 

 

           Locaţia şi activităţile unde are loc decontaminarea; 

           Facilităţile şi echipamentele în fiecare locaţie; 
           Asigurarea că echipamentul folosit este validat, întreţinut şi tes- 

tat în concordanţă cu recomandările producatorului şi legislaţia 
în vigoare; 

           Existenţa unor măsuri eficiente de management; 
           Existenţa protocoalelor şi procedurilor pentru toate aspectele 

muncii de decontaminare. 
 
Următoarea parte a acestui capitol va sublinia fiecare proces al “ciclului 
decontaminării” începând cu curăţarea. 

 
Curăţarea 

 
Procesul de decontaminare a unui instrument începe cu curăţarea. Cu- 
răţarea este un proces care îndepărtează fizic agenţii infecţioşi şi mate- 
ria organică pe care aceştia se dezvoltă, dar nu distruge neaparat aceşti 
agenţi infectioşi. Reducerea contaminării microbiene depinde de mai 
mulţi factori, inclusiv de eficienţa procesului de curăţare şi de încărcă- 
tura biologică iniţială. Curăţarea este o premisă esenţială pentru asigu- 
rarea dezinfecţiei şi sterilizării eficiente.7 

Curăţarea instrumentelor poate fi efectuată manual sau folosind un 
proces automatizat. Se recomandă ca preferabil curăţarii manuale, ori- 
unde este posibil curăţarea să fie realizată folosind un proces automa- 
tizat şi validat.3 

Echipamentul de protecţie personală   cum ar fi mănuşile, şorţurile şi 
protecţia ochilor, trebuie să fie purtat în caz de curăţare manuală şi 
manipulare de soluţii chimice; de asemenea, ar trebui purtate mănuşi 
de cauciuc robuste pentru protecţia mâinilor când se manipulează in- 
strumente ascuţite/chimicale. 

 
Curăţarea manuală: Pot exista unele cazuri în care curăţarea manuală este 
acceptată; de exemplu,   dacă instrucţiunile producătorului stipulează că 
dispozitivul nu este compatibil cu un proces automatizat. Curăţarea manua- 



88
88 

 

lă nu este metoda preferată datorită dificultăţii în asigurarea riscului de 
inoculare, stropire a personalului şi incapacitatea de validare a eficienţei 
procesului. Pentru curăţarea manuală a instrumentelor trebuie folosită o 
chiuvetă dublă de decontaminare: una pentru un detergent special şi apă 
caldă şi una cu apă curată pentru limpezirea instrumentelor, periilor şi lave- 
telor folosite pentru curăţarea instrumentelor. 

 
Maşinile de spălat şi dezinfectat: Maşinile de spălat şi dezinfectat efectu- 
ează procesul automat de curăţare şi dezinfecţie, proces consecutiv, fiecare 
etapă a procesului de decontaminare permiţând reducerea încărcăturii bio- 
logice de pe  instrumentul reprelucrat. Etapele recunoscute ale procesului 
de spălare pot include: o pre-spălare rece (sub 35° C pentru a evita coagula- 
rea proteinelor), spălarea principală, clătirea, dezinfecţia termică şi unde 
este cazul clătirea post dezinfecţie.3 

 
Maşinile cu ultrasunete: Curăţarea cu ultrasunete utilizează un pro- 
ces de agitare pentru a îndepărta  murdăria şi asigură fie curăţarea (ba- 
ie cu ultrasunete) sau curăţă şi dezinfectează (maşinile de spălat- 
dezinfectat).  Băile cu ultrasunete necesită apă potabilă (apă de calitate 
potabilă ) şi o cantitate măsurată de detergent utilizat ca şi agent de 
curăţare/dezinfectare, conform instrucţiunilor producătorului. Această 
metodă de curăţare trebuie să fie văzută ca o primă etapă a procesului 
de curăţare, care în mod normal ar fi urmată de o curăţare într-o maşi- 
nă automată de spălat şi dezinfectat sau acolo unde acestă maşina nu 
este disponibilă, o clătire temeinică înainte de sterilizare.9 

 
Dezinfecţia 

 
Etapa următoare a procesului este dezinfecţia, care este folosită pentru 
a reduce numărul de agenţi infecţioşi viabili dar care poate să nu inac- 
tiveze neapărat unii agenţi microbieni, cum ar fi anumite virusuri şi 
spori bacterieni. Dezinfecţia nu atinge acelaşi nivel de reducere a con- 
taminării microbiene ca şi sterilizarea.7  Acest proces reduce numărul 
de microrganisme mai  mult decât curăţarea, dar nu este eficient împo- 
triva unor virusuri şi spori. 
Cele mai comune metode de dezinfecţie sunt utilizarea căldurii umede 
sau a soluţiilor chimice. Dintre cele două, metoda preferată este căldu- 
ra umedă, nu numai pentru că este uşor de controlat, dar pentru că ti n- 
de să nu lase urme de reziduri chimice pe instrumente.3  Aşa cum s-a 
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discutat anterior, cele mai multe maşini de spălat şi dezinfectat au în- 
corporate şi o etapă de dezinfecţie. 
Un dezinfectant chimic poate fi definit ca fiind un compus sau amestec 
care, în condiţii definite, este capabil să distrugă microorganismele prin 
mijloace chimice sau fizico-chimice.7   Dezinfectantul chimic poate să fie 
sub formă de lichid (care e forma lui obişnuită) sau sub formă de gaz. 
În cadrul zonelor clinice, dezinfectantele sunt uneori livrate gata pregă- 
tite pentru utilizare. Cu toate acestea, nu este neobişnuit să întâlnim 
unele  dezinfectante  care trebuie să fie diluate  pentru a atinge concen- 
traţia corectă de utilizare. Deoarece dezinfectantele  variază în funcţie 
de proprietăţile lor, este vital ca instrucţiunile de utilizare să fie respec- 
tate, alegerea dezinfectantului, depozitarea şi eliminarea să fie făcute în 
conformitate cu  reglementările naţionale şi locale. 

 
Inspectarea 

 
Toate instrumentele care au trecut printr-o procedură de curăţare, in- 
clusiv cea  prin maşinile de spălat şi dezinfectat, trebuie să fie inspecta- 
te pentru a ne asigura că sunt curate, funcţionale şi într-o stare bună 
tehnică.  Pentru inspectarea amănunţită a instrumentelor trebuie folo- 
sită o lampă cu lupă.6 

 
Împachetarea 

 
Împachetarea instrumentelor în autoclavul cu vacum pentru încărcătu- 
ra poroasă este esenţială din următoarele motive:3 

           menţinerea produsului în cursul diferitelor etape ale procesului 
de decontaminare; 

           pentru a permite ca sterilizarea să aibă loc; 
           protecţia produsului faţă de deteriorare şi distrugere în timpul 

sterilizării şi a transportului; 
           menţinerea sterilităţii la locul de utilizare; 
           prevenirea recontaminării produsului după decontaminare 

Materialul de împachetat trebuie să permită penetrarea aburului, dar de 
asemenea şi să fie adecvat pentru păstrarea instrumentelor sterile în timpul 
depozitării. Pachetele trebuie să fie inscripţionate cu conţinutul şi data ste- 
rilizării, persoana care a sterilizat instrumentele şi numărul ciclului de steri- 
lizare, pentru identificarea şi rotaţia stocurilor.1 
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În cazul instrumentelor reprelucrate în sterilizatoare fără vacum, îm- 
pachetarea s-ar putea să nu fie recomandată deoarece poate împiedeca 
penetrarea aburului pe toate suprafeţele instrumentului şi astfel să îm- 
piedice ca sterilizarea să aibă loc.3 

 

 
Sterilizarea 

 
Metoda finală a procesului de decontaminare este sterilizarea; după 
cum s-a menţionat anterior, înainte de sterilizare articolele trebuie să 
fie mai întâi curăţate temeinic şi dezinfectate pentru ca  procesul să fie 
eficient.  Sterilizarea  propriu-zisă implică distrugerea completă a tutu- 
ror microorganismelor, inclusiv a sporilor care sunt  recunoscuţi ca fi- 
ind dificil de distrus.  Metoda preferată de sterilizare în spitale este uti- 
lizarea aburului la temperatură înaltă saturat sub presiune. Aburul este 
emis sub presiune, dar luând în considerare compatibilitatea acestuia 
cu produsul care necesită sterilizare. 

 
Exista două tipuri principale de autoclave cu abur: 

 
Autoclave cu vacum înalt (cu vid): Acestea se numesc uneori  sterili- 
zatoare cu încărcătură poroasă.  Ele folosesc abur, cu o etapă activă de 
îndepărtare a aerului concepută pentru  prelucrarea produselor împa- 
chetate sau cu lumen şi asigurarea penetrării aburului în întreaga în- 
cărcătură. Creşterea rapidă a presiunii şi temperaturii permite ca tim- 
pul de  prelucrare să fie de trei minute la 1340C şi la aproximativ 206,8 
kilopascali (30 livre/inch pătrat).1 

 
Autoclave de volum mic: Acestea sunt autoclave fără vacum în care 
aburul este introdus pe deasupra camerei, iar aerul mai rece şi dens 
este purjat prin partea de jos a camerei. Supapa de exhaustare se închi- 
de când tot aerul a fost eliminat, permiţând astfel să se realizeze presi- 
unea şi să crească temperatura. Acestea sunt utilizate în mod frecvent, 
dar sunt mai potrivite pentru instrumentele chirurgicale neîmpacheta- 
te, solide şi fără lumene. 

 

Toate  sterilizatoarele cu abur trebuie testate la instalare şi cu regulari- 
tate ulterior. Trebuie să se ţină registre  privind funcţionarea  de rutină 
şi întreţinerea .1 
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În monitorizarea de rutină a autoclavelor trebuie să se folosească indi- 
catori biologici  sau chimici.1 Indicatorii biologici conţin spori ai bacte- 
riei Geobacillus stearothermophilus, aceste stripuri indicator  sunt pla- 
sate în încărcătura care urmează să fie sterilizată. La  terminarea ciclu- 
lui stripurile sunt însămânţate şi urmărite pentru creşterea germenilor, 
lipsa dezvoltării bacteriilor indică un proces reuşit. Indicatorii chimici 
sunt folosiţi pentru a evalua dacă timpul şi temperatura necesară au 
fost atinse, de obicei prin aplicarea unei benzi adezive pe partea exter- 
nă a pachetelor de sterilizat. 

 

Monitorizarea procesului de vacum se poate realiza în două modalităţi: 
prima  este un test de  etanşeitate pentru a ne asigura că vacumul este 
menţinut pe perioada ciclului şi cea de-a doua metodă se referă la abili- 
tatea  aburului  de  a  penetra  un  pachet  mic  de  câmpuri  prin  testele 
„Bowie Dick”. Dacă aceste teste sunt satisfacătoare, atunci o alternativă 
este monitorizarea „parametrilor valorici”, abordare care se bazează pe 
asigurarea  că  ciclul  autoclavului  a  atins  toate  specificaţiile  de  timp, 
temperatură şi presiune folosind un echipament calibrat. Această me- 
todă tinde să fie mai fiabilă şi mai rapidă decât indicatorii biologici 
deoarece foloseşte date măsurabile.1 

 

 
Alte metode de sterilizare includ: 
Sterilizarea cu abur la temperatură joasă și formaldehidă: Este fo- 
losit aburul la temperatură joasă (50-700C) cu vapori de formaldehidă 
pentru a steriliza dispozitive sensibile la căldură și  poate fi adecvat 
pentru piese cu lumene înguste.  Potenţiala toxicitate a formaldehidei 
rămâne o problemă. 1 

 
Etuve cu aer cald: aceasta este o metodă de sterilizare prin căldură 
uscată. Sunt necesare temperaturi mai mari   şi un timp de expunere 
prelungit, deoarece aerul nu conduce căldura la fel de eficient ca și abu- 
rul.  Sterilizarea  poate  fi  obţinută  prin  menţinerea  temperaturii  de 
1700C timp de o oră și instrumentele trebuie să atingă respectiva te m- 
peratură înainte de a începe măsurarea timpului scurs. Acest tip de st e- 
rilizare este limitat la instrumente care pot rezista la temperaturi ex- 
treme. 10 
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Oxidul de  etilenă: acest procedeu este potrivit pentru instrumente 
sensibile la căldură și se realizează la temperatură joasă cu vapori de 

oxid de etilenă. Deși oxidul de etilenă nu este cor oziv, el este iritant și 
toxic, de aceea instrumentele sterilizate prin acest procedeu trebuie 
bine aerisite după prelucrare pentru a preveni efectele dăunătoare 
asupra pacienţilor și personalului. De asemenea, gazul este inflamabil 
și poate fi potenţial exploziv amestecat cu aer.  De regulă, acest proce- 
deu este folosit mai mult în industrie decât în departamentele de steri- 
lizare spitalicești.10 

 
Depozitarea 

 
Când depozităm instrumentarul este vital să nu se producă reconta- 
minarea, iar condiţiile de depozitare trebuie să permită întreţinerea 
instrumentarului/pachetelor în starea în care vor fi folosite. De obicei 
materialele sterile sunt  păstrate la locul unde vor fi folosite, de exem- 
plu sălile de tratament de pe secţii, cabinete, departamente sau sălile 
de operaţie.3 Zona de depozitare trebuie să fie dedicată acestui scop și 
să nu fie folosită pentru alte activităţi, cum ar fi tratamentul pacienţilor. 

 

În aceste zone, spaţiul propriu-zis de depozitare trebuie să fie proiectat 
adecvat pentru a preveni  degradarea ambalajului și a perm ite rotaţia 
riguroasă a stocurilor. Rafturile trebuie să fie ușor de cură ţat și să per- 
mită mișcarea liberă a aerului în jurul produselor depozitate. Produsele 
trebuie depozitate deasupra nivelului podelei, neexpuse la lumina di- 
rectă a soarelui și  la apă, într-un mediu sigur, uscat și răcoros.3 

 

 
Transportarea instrumentelor folosite 

 
Toate instrumentele chirurgicale folosite prezintă risc de infecţie; pen- 
tru a minimiza acest risc, instrumentele trebuie plasate în containere 
închise, sigure și transportate la locul de decontaminare cât mai curând 
posibil după utilizare. Containerele de transport trebuie să asigure pro- 
tecţia atât a instrumentelor în tranzit cât și a manevran ţilor faţă de 
contaminări accidentale, de aceea trebuie să fie  etanşe, ușor de curăţat, 
rigide pentru a putea păstra instrumentele și a preveni transformarea 
acestora în pericole tăietoare pentru toţi cei care le manevrează, ca și 
pentru a le proteja de stricăciuni accidentale, să poată fi bine închise, 
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chiar încuiate acolo unde e cazul, clar etichetate pentru a identifica con- 
ţinutul și pe cine le-a folosit, suficient de rezistente pentru a preveni 
degradarea instrumentelor în cursul transportării.3 

 
Urmărirea și trasabilitatea instrumentelor chirurgicale 

 
Este importantă posibilitatea urmăririi produselor de-a lungul procese- 
lor  de decontaminare la care  sunt supuse și de asemenea până la paci- 
entul la care au fost folosite. Abilitatea de a urmări și trasa drumul i n- 
strumentelor și echipamentelor chirurgicale în cursul   ciclului de de- 
contaminare permite luarea de măsuri  de remediere când  este nece- 
sar. De exemplu, în eventualitatea puţin probabilă a unui ciclu de steri- 
lizare eșuat, produsele pot fi readuse la sterilizare.3 

 
Trebuie păstrate înregistrări pentru toate trusele curăţate, identificând: 

• metoda de curăţare și sterilizare folosită; 
• numele persoanei care a efectuat decontaminarea; 
• detaliile privind articolului efectiv prelucrat. 

 
Efectul  microbiologic al decontaminării 

 
Tabelul 2 arată efectele  microbiologice ale metodelor de decontamina- 
re. Curăţarea nu este inclusă în tabel deoarece aceasta îndepărtează 
fizic agenţii microbieni fără a-i distruge neapărat. 

 
Tabel 2: Efectul  microbicid al metodelor de decontaminare7 

 
 Spori Mycobacterii Bacterii Virusuri 

Dezinfecţia 

Dezinfecţie ter- 
mică în maşinile 
de spălat auto- 
mate 

x √√√ √√√ √√ 

Abur la tempera- 
tură  joasă 

x √√√ √√√ √√ 

Dezinfectant 
chimic 
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Alcool x √√ √√√ √√ 

Glutaraldehidă √ √√√ √√√ √√√ 

Ortho- 
ftalalaldehidă 

√ √√√ √√√ √√√ 

Alte aldehide √ √√√ √√√ √√√ 

Dioxidul de clor √√√ √√√ √√√ √√√ 

Acidul peracetic √√√ √√√ √√√ √√√ 

Alţi  compuşi  de 
apă oxigenată 

x √ √√√ √√ 

Compusi 
cuatenari de 
amoniu 

x √√ √√ √√ 

Superoxidized 
saline (amestec 
de hipocloriţi) 

√√√ √√√ √√√ √√√ 

Sterilizarea 

Abur √√√ √√√ √√√ √√√ 

Căldură uscată √ √ √ √ 

Plasma √√√ √√√ √√√ √√√ 
 

Legenda –  x de loc    √ slab    √√ moderat    √√√ bun 

 
Reprocesorul automat pentru endoscoape 

 
Decontaminarea endoscoapelor din fibre optice flexibile pune proble- 
me deosebite  deoarece tuburile înguste şi lumenul sunt dificil de cură- 
ţat și nu rezistă la temperaturile necesare sterilizării cu abur. 10 Dezin- 
fectarea manuală a endoscoapelor este dependentă de operator și e x- 
pune personalul la agenţi infecţioși și substan ţe chimice  potenţial toxi- 
ce.1   Reprocesoarele  automate  pentru  endoscoape  sunt  o  alternativă 
mai sigură, dacă  resursele le permit. Necesită dezinfectante și consu- 
mabile  cum ar fi filtrele, precum și între ţinere regulată. Calitatea apei 
este în mod special importantă pentru procesul de filtrare pentru a se 
preveni înfundarea filtrelor și creșterea organismelor oportuniste ca 

pseudomonas și  specii de mycobacterii .1 

 
Produsele de unică  folosinţă 
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Produsele de unică  folosinţă nu sunt proiectate pentru a fi refolosite  şi 
producătorii nu vor garanta siguranţa și performanţa echipamentelor 
reprelucrate dacă acestea sunt marcate ca fiind de unică  folosinţă. Da- 
că utilizatorii iau în considerare  reprelucrarea echipamentelor de uni- 
că utilizare, ei trebuie să  ţină seama de următoarele întrebări:1 

           produsul este integru și funcţional? 
           dispozitivul   poate fi dezasamblat pentru a fi curăţat, deconta- 

minat și prelucrat în continuare? 
           procesul de sterilizare  poate fi validat, dacă este nevoie? 
              reprelucrarea este eficientă din punct de vedere al costului? 
              există persoana autorizată care să fie disponibilă și dispusă să-și 

asume responsabilitatea pentru incidentele care pot apărea ca 
rezultat al folosirii instrumentelor reprocesate ? 

 
Rezumat 

 
Curăţarea, dezinfectarea și sterilizarea sunt componente importante ale 
procesului de prevenire și control a infecţiilor. Curăţarea eficientă este 
esenţială înaintea oricărui proces de dezinfectare sau sterilizare. Tipul și 
nivelul contaminării unui dispozitiv depind de natura acestuia și de scopul 
pentru care este utilizat. Decontaminarea termică este mai sigură și mai efi- 
cientă decât folosirea substanţelor chimice. Sterilizarea cu abur este eficien- 
tă numai  când este precedată de o pre-curăţare    meticuloasă,  dacă se 
folosește o împachetare corectă și se monitorizează autoclavele. Eșecul în 
sterilizarea sau dezinfectarea eficientă a dispozitivelor medicale reutilizabi- 
le poate provoca apariţia infecţiei. 
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CAPITOLUL 6 

DISPOZITIVELE INVAZIVE 
TRACEY CORNER, GILLIAN RUNKEE ŞI CAROLE HALLAM 

 

 
 

Dispozitivele invazive sunt adesea folosite în îngrijirile de sănătate în 
scop terapeutic, simptomatic sau de diagnostic. Acest capitol îi va fur- 
niza cititorului informaţii privind riscurile de infecţie şi ghidul optim de 
practică pentru prevenirea riscului de infecţii în utilizarea următoare- 
lor dispozitive invazive: 

 

           Cateter venos periferic 

           Cateter venos central 
           Cateter urinar permanent 

 

Utilizarea unei tehnici aseptice este de importanţă extremă în preveni- 
rea infecţiilor cauzate de dispozitivele invazive. O descriere amănunţită 
a tehnicilor aseptice poate fi gasită în capitolul 8. 

 

Dispozitive pentru accesul venos periferic 
 

Inserarea unei linii intravenoase (IV) este una dintre procedurile inva- 
zive cele mai comune utilizate în îngrijirile de sănătate; totuşi, aceasta 
nu este scutită de complicaţii. 

 

Un cateter IV este un corp străin care produce o reacţie în gazdă, rezul- 
tând formarea de biofilm. Acesta poate fi colonizat de microorganisme 
şi atât infecţia locală cât si cea sistemică pot rezulta din contaminarea 
sau colonizarea dispozitivelor intravasculare. 

 

Ce este un cateter venos periferic? 
 

Definiţia: Cateterul venos periferic este un dispozitiv care se introduce într- 
o venă periferică în scopul administrării de fluide şi/sau medicamente. 

 

Trebuie recunoscut faptul că inserarea canulei periferice este o proce- 
dură chirurgicală minoră care violează mecanismele naturale de apăra- 
re ale pielii. Există un număr de riscuri asociate cu această practică şi 
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care, oriunde este posibil, trebuie să fie prevenite. Acestea includ he- 
matoamele, infecţiile localizate, flebitele, infiltraţiile şi extravazarea, 
toate expunând pacientul la riscuri crescute de infecţii sistemice şi 
crescând mortalitatea la pacienţi. 

 

Motive pentru inserarea unui cateter venos periferic 
 

Datorita riscului crescut de infecţii, cateterele IV nu trebuie inserate 
dacă nu este nevoie şi trebuie folosite numai în urma unor indicaţii 
medicale stricte. Acestea pot include: 

 

  asigurarea de acces venos pentru terapie; 

  asigurarea de acces imediat în situaţii de urgenţă; 
  administrarea rapidă de fluide, sânge sau derivate ale sângelui; 
  post-chirurgical; 
  deshidratare  gravă; 

Oricând este posibil, folosiţi căi alternative pentru hidratare sau terapie 
parenterală.1 

 

Alegerea locului de inserare 
 

Venele superficiale ale membrelor superioare sunt folosite pentru insera- 
rea cateterului pentru că sunt localizate în fascia superficială, chiar sub 
piele. Inserarea cateterului la membrelor inferioare este de obicei evitată 
din cauza riscurilor de complicaţii cum ar fi tromboflebita şi embolia pul- 
monară (cauzate de extinderea cheagului în venele profunde).2 

 

Venele folosite pentru inserarea cateterului periferic trebuie să fie pe 
suprafeţele dorsale şi ventrale ale membrelor superioare şi includ ve- 
nele metacarpiene, cefalice şi basilice.3 

 
 

Tabelul 1: alegerea unei zone 
 

           braţul non-dominant; 
           zona distală pentru inserţia initială; 
           inserţia ulterioară trebuie sa fie în zone apropiate inserţiei iniţiale. 

 

 
Evitaţi echimozele, tegumentele dureroase sau infectate şi dacă este 
posibil, evitaţi zonele de flexie deoarece acestea pot compromite curge- 
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rea şi pot duce la mobilizarea branulei, ceea ce creşte riscul de flebită şi 
infecţie. Evitaţi inserarea branulei în braţul unei paciente care a suferit 
o mastectomie, a pacienţilor cu  disecţie de ganglioni limfatici sau radi- 
oterapie sau la pacienţii care au sau urmează să aibă o fistulă renală. 

 

Principii generale 
 

Un număr de principii se aplică tuturor aspectelor legate de inserarea 
şi managementul unei branule periferice. Multe dintre aceste principii 
sunt recunoscute şi recomandate pentru utilizare în pachetele de îngri- 
jiri pentru canularea periferică. 

 

Inserarea cateterului venos periferic 
 

Tabel 2: “Pachet” bazat pe dovezi pentru inserarea cateterului ve- 
nos periferic.4 

         Mâinile trebuie decontaminate înainte şi după inserarea catete- 
rului, precum şi înainte de toate manipulările dispozitivului. 

          Pielea trebuie dezinfectată înainte de inserarea cateterului timp 
de  30  de  secunde,  folosind  tampoane  imbibate  cu  soluţie  de 
gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70% şi trebuie 
permis aerului să usuce zona, fără alte repalpări5 ale zonei unde 
urmează să se monteze cateterul. 

          Trebuie  respectată o tehnică aseptică fără atingere pe parcursul 
inserţiei, în timpul oricărei manevrări şi în momentul îndepărtă- 
rii dispozitivului.6 

          Eliminarea imediată şi sigură a obiectelor ascuţite într-un conta- 
iner adecvat, destinat dispozitivelor înţepătoare/tăietoare.7 

 

 
Asiguraţi-vă că  inserarea cateterului este clinic  indicată şi necesară. 
Adesea, cateterul poate fi inserat profilactic şi poate să nu fie niciodată 
utilizat. În această situaţie cateterul  deţine un risc semnificativ de in- 
fectare şi procedura trebuie descurajată. 

 

Înainte de inserarea cateterului, dacă starea pacientului o permite, tre- 
buie obţinut acordul acestuia.  Acordul verbal este metoda cea mai uti- 
lizată.  De altfel, decizia pacientului de a fi sau nu de acord trebuie să se 
bazeze pe informaţii adecvate, corect furnizate. 
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Locul de inserţie 
 

În general, trebuie folosit cateterul cel mai scurt şi cu diametrul cel mai 
mic pentru a preveni distrugerea tunicii intima a venei;8  aceasta ajută 
de asemenea la eventualele diluări ale medicamentelor iritante şi asi- 
gură un risc minim de complicaţii vasculare. 

 

Echipamentul personal de protecţie 
 

Este importantă utilizarea echipamentului individual de protecţie, in- 
clusiv a mănuşilor. Acesta trebuie orientat după evaluarea riscului şi 
anticiparea contactului cu sângele şi fluidele corpului sau cu germenii 
patogeni.5  Este posibilă inserarea cateterului venos periferic folosind 
mănuşi nesterile fără repalparea venei.9 

 

Pregătirea tegumentului 
 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă utilizarea unui produs cu 
gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70%. Ştergerea timp 
de 30 de secunde şi lăsarea produsului să se usuce alte 30 de secunde 
este esenţială pentru dezinfectarea completă.5 

 

Igiena mâinilor 
 

Mâinile sunt decontaminate imediat înainte şi după fiecare contact cu 
pacientul, utilizând tehnica corectă de igienizare a mâinilor. Folosiţi 
cele 5 Momente ale igienei mâinilor recomandate de Organizaţia Mon- 
dială a Sănătăţii.10 Alte informaţii legate de igiena mâinilor pot fi găsite 
la capitolul 3. 

 

Pansamentul 
 

Pentru fixarea branulei trebuie folosit un pansament steril pentru a 
preveni mişcarea acesteia în venă şi producerea flebitelor mecanice. 
Pansamentul trebuie să fie transparent şi semipermeabil.4 

 

Documentarea 
 

În fişa pacientului trebuie înregistrate detalii ale inserţiei (incluzând 
data, locaţia, numărul de lot al cateterului, numele şi semnatura per- 
soanei care a efectuat inserţia). 
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Îngrijirea cateterului intravenos şi prevenirea infecţiilor 
 

Principiile menţinerii unei practici sigure în îngrijirea cateterului peri- 
feric includ: 

 

           Menţinerea unui sistem închis. 

           Reducerea riscului de contaminare microbiană. 
           Utilizarea de dispozitive fără ac pentru accesul la cateter. 
          Tehnica aseptică este inclusă în toate aspectele legate de îngriji- 

rile cateterului. 
           Analizarea şi înregistrarea zilnică a   necesităţii clinice   de păs- 

trare a cateterului. 
           Dacă nu face parte din îngrijirea de rutină, luaţi în considerare 

îndepărtarea cateterului.3 

 

Tabel 3: “Pachet” bazat pe dovezi pentru îngrijirea cateterului peri- 
feric4 

       Mâinile sunt decontaminate imediat înainte şi după fiecare contact. 
       Indicaţia clinică de a păstra cateterul este zilnic evaluată de do- 

uă ori şi cateterul se îndepartează dacă nu mai este necesar. 
       Locul inserţiei este inspectat pentru  semne de infecţie. 
       Este utilizat un pansament steril, semipermeabil şi transparent. 
       Decontaminarea porţii de acces înainte de administrare se face cu 

soluţie de gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70%. 
       Trusele de transfuzie/perfuzie sunt înlocuite imediat după ad- 

ministrarea de sânge, produse legate de sânge, lipide şi produse 
pentru nutriţie parenterală totală. Oricare alte truse de adminis- 
trare se înlocuiesc după 72 de ore. 

        Cateterul (branula) se reinseră inainte de 72 ore. 
       Notaţi în fişe detalii legate de data şi ora la care s-a îndepartat 

branula. 
 

 
Igiena mâinilor 

 

Mâinile sunt decontaminate imediat înainte şi după fiecare episod 
de contact cu pacientul, folosind tehnici corecte de igienizare a mâini- 
lor. Folosiţi cele 5 Momente ale igienei mâinilor recomandate de Orga- 
nizaţia Mondială a Sănătăţii. Acest proces identifică punctele cheie pen- 
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tru igienizarea mâinilor.  Cele 5 Momente nu numai că se aliniază evi- 
denţelor bazate pe dovezi referitoare la răspândirea infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale, dar sunt interconectate cu fluxul natural de muncă 
al îngrijirilor medicale şi sunt create să fie uşor de învăţat, logice şi 
aplicabile în multe domenii.10 

 

Cele 5 momente ale igienei mâinilor10 

 

1.   Înainte de contactul direct cu pacientul 
2.   Înainte de a efectua o tehnică aseptică 
3.   După contactul cu fluidele corpului 
4.   După contactul direct cu pacientul 
5.   După contactul cu  elemente din mediul apropiat pacientului 

 

Inspectarea locului inserţiei 
 

Locul inserţiei trebuie să fie inspectat cel puţin zilnic sau de fiecare da- 
tă când se accesează branula pentru a se observa eventuale semne de 
flebită sau infecţie. În acest sens a fost creat un "instrument de notare a 
scorului de flebită" pentru a ajuta în practica standardizată şi în menţi- 
nerea constantei în măsurători.11 Scorul vizual al flebitei împuterniceş- 
te personalul medical, astfel încât cateterele IV să poată fi îndepărtate 
la primele semne de flebită. De asemenea, el permite personalului me- 
dical să folosească o abordare standardizată şi obiectivă pentru obser- 
varea şi îngrijirea branulei, fiind şi un ghid de încredere în indicarea 
nevoii de a îndeparta branula la timp. 
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Adaptat după A.Jackson11 
 

 
 
 
 

Pansamentul 
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Verificaţi pansamentul să fie uscat şi intact. În cazul în care pansamentul este 
desprins sau murdar,  el trebuie schimbat folosind o tehnică aseptică. Locul 
inserţiei trebuie şters cu gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 
70% şi lăsat să se usuce înainte de reaplicarea unui nou pansament. 

 
Accesul la branulă 

 

Pentru orice acces la branulă trebuie folosită tehnica aseptică. Asigu- 
raţi-vă că porturile sau supapele pentru administrare sunt curăţate cu 
alcool izopropilic 70% înainte de accesul branulei. Permiteţi uscarea.12 

 

Spălaţi branula cu jet  cu 5 - 10 ml de soluţie compatibilă, de obicei ser 
fiziologic. Spălarea cu jet ne asigură că doza terapeutică necesară de 
medicaţie este administrată în totalitate şi previne amestecarea în dis- 
pozitiv a substanţelor incompatibile. 

 

Ar trebui folosită o tehnică pulsatilă de apăsare şi pauza cu presiune 
pozitivă. Aceasta crează turbulenţă în interiorul lumenului cateterului, 
promovând  îndepartarea rezidurilor  de pe peretele intern al cateteru- 
lui, reducând riscul formării biofilmului. Închizând clema extensiei în 
acelaşi timp cu introducerea lichidului se crează o presiune pozitivă în 
lumenul cateterului pentru a preveni refluxul sângelui.3 

 

Înlocuirea setului de administrare 
 

E nevoie de îngrijirea seturilor de administrare folosite pentru catete- 
rele periferice. Este recomandat ca seturile să fie înlocuite:3 

 

           Imediat după administrarea de sânge sau derivate ale sângelui. 

           La  fiecare  24  de  ore pentru  nutriţia parenterală  totală  (dacă 
aceasta conţine lipide). 

           La fiecare 24 de ore pentru perfuzii intermitente. 
           În decurs de 72 de ore pentru perfuzii continue de soluţii cristaloide. 

 

Seturile de administrare trebuie înlocuite imediat după apariţia suspiciunii 
de contaminare sau când integritatea sistemului a fost compromisă. 

 

Contaminarea căpăcelului branulei, robinetului cu 3 căi şi a altor cone- 
xiuni adiţionale este foarte obişnuită şi de aceea se recomandă să fie 
făcute cât mai puţine conexiuni la branulă. Cu cât este mai des accesat 
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un sistem, cu atât mai mare este riscul de contaminare microbiană. 
Pentru a reduce contaminarea şi a îmbunătăţi siguranţa, pot fi folosite 
extensiile multi lumen cu dispozitive fără ac (needle free). 

 

Înlocuirea/îndepărtarea branulei 
 

Trebuie menţionat că riscurile asociate cu un cateter periferic cresc cu 
cât cateterul  rămâne mai mult timp inserat. Dacă nu apar semne de in- 
fecţie sau flebită, branula nu trebuie schimbată, deşi anumite ghiduri 
recomandă ca acestea să fie schimbate la fiecare 72-96 de ore.1 Branula 
trebuie îndepărtată dacă nu mai este nevoie de ea. Orice branulă care 
nu a fost folosită  timp de 24 de ore trebuie îndepărtată. 

 

Detaliile legate de îndepartarea branulei sunt notate în registre şi fişe 
(incluzând data, locul, semnătura şi numele persoanei care a efectuat 
procedura de îndepărtare). 

 

Tehnica de îndepartare a branulei 
 

Folosiţi tehnica aseptică 
 

           Dezlipiţi cu atenţie pansamentul transparent 

           Tineţi o bucată de tifon curat peste zona de inserţie 
           Îndepărtaţi cu grijă canula, utilizând o mişcare lentă şi continuă 
           Apăsaţi uşor pentru a opri sângerarea 
           Ridicaţi braţul dacă sângerarea persistă 
           Aplicaţi un pansament curat peste locul inserţiei branulei. 

 

Complicaţiile cateterului venos periferic 
 

Infecţia 
 

Sursele de contaminare ale cateterului cât şi ale  lichidelor de adminis- 
trare sunt fie intrinseci (contaminarea înainte de utilizare), fie extrin- 
seci (contaminarea introdusă în timpul terapiei). Măsurile de prevenire 
şi control a infecţiei sunt  concepute pentru a preveni contaminarea 
dispozitivelor intravenoase prin microorganismele care patrund în 
echipament, în zonele de inserare a cateterului sau în fluxul sanguin.1 
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Dacă locul de inserare al branulei apare ca fiind infectat (scorul vizual 
al flebitei este 3 sau mai mare) stergeţi locul cu un tampon steril, iar 
mostra de puroi trebuie trimisă la laborator împreună cu branula pen- 
tru cultură şi antibiogramă. 

 

Trebuie subliniat că infecţia nediagnosticată poate avea potenţial letal pen- 
tru pacienţi, deoarece dispozitivele  IV  dau bacteriilor ocazia de a intra în 
fluxul sanguin şi pot conduce la bacteremie şi ulterior la septicemie. 

 

Flebita 
 

Flebita reprezintă inflamarea mucoasei interne a venei (tunica intima). 
Aceasta poate apărea ca rezultat al iritaţiei mecanice, bacteriene sau 
chimice.  Evaluarea zilnică a scorului flebitei va identifica precoce orice 
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probleme şi va permite intervenţia de reducere a incidentei flebitei. 
 

Flebitele mecanice pot apărea ca rezultat al traumatizării fizice a venei 
cauzată de mişcarea branulei în venă. 

 

În flebitele chimice tunica intima a venei se inflamează ca rezultat al 
contactului cu soluţii iritante sau vezicante, în special dacă sunt utiliza- 
te vene mici pentru inserarea branulei. 

 

Flebita bacteriană este inflamaţia intimei venei asociată cu o infecţie 
bacteriană. Are ca potenţial predispunerea pacientului la septicemie.13 

 

Feblita  este caracterizată de următoarele aspecte:12 
 

           eritem, căldură şi edem local; 

           durere sau arsură  locală şi de-a-lungul venei; 
           vena a devenit  dură la atingere, roşie, cu aspect de cordon; 
           scăderea vitezei de administrare a soluţiei; 
           temperatura corporală este ridicată cu un grad sau  mai mult 

peste valoarea normală. 
 

Infiltrarea 
 

Aceasta este administrarea incorectă a fluidului non iritant  în ţesuturi- 
le care înconjoară vena ca şi rezultat al ieşirii branulei din venă. Soluţia 
nu este iritantă. O infiltrare trebuie identificată şi evaluată de către 
asistenta medicală şi trebuie  aplicată o intervenţie corectă de nursing 
pentru a minimiza efectele infiltrării.14 Semnele de infiltrare includ 
înalbirea pielii, edemaţiere, scurgere şi ocazional durere. 

 

Extravazarea 
 

Extravazarea este o condiţie  gravă care solicită atenţie specială din par- 
tea personalului implicat în administrarea medicaţiei intravenoase. Ex- 
travazarea este definită ca şi scurgerea unui medicament sau fluid dintr-o 
venă în ţesutul înconjurător în timpul administrării intravenoase. 

 

Medicamentul sau lichidul poate leza ţesuturile din jur, nervii, tendoa- 
nele  sau  articulaţiile. Unele medicamente ( iritante ) pot cauza necroze 
extinse şi distrugeri care pot continua   timp de câteva săptămâni sau 
luni după incident. Bunele practici de administrare intravenoasă pot 
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preveni leziunile secundare extravazării, dar în ciuda numeroaselor 
măsuri de precauţie, extravazarea accidentală mai apare. Este impor- 
tant să se ia măsuri imediate şi tratamentul să fie început înainte de a 
se îndepărta branula. 

 

Hematomul şi echimozele 
 

Acestea reprezintă sângerarea necontrolată în zona de puncţie, produ- 
când o  tumefiere puternică şi instantanee. Apare ca rezultat al perforă- 
rii venei. Îndepărtaţi branula şi aplicaţi o presiune fermă. Asiguraţi-vă 
că sângerarea s-a oprit şi liniştiţi pacientul. 

 

Dispozitive pentru accesul venos central 
 

Dispozitivul pentru accesul venos central (CVAD) este definit ca şi dis- 
pozitivul al cărui vârf se află în treimea inferioară a venei cave (super- 
ioară sau inferioară) sau în atriul drept.16-19 

 

Există o varietate de diferite dispozitive disponibile şi selectarea aces- 
tora este dependentă de nevoile clinice şi de nevoile pacientului. 

 

Dispozitivul în sine poate: 
 

 să fie inserat printr-o venă periferică. Acestea sunt cunoscute ca 

şi catetere centrale cu inserţie periferică sau PICC; 
        să fie inserat direct într-o venă centrală. Cunoscute ca şi catetere 

venoase centrale non-tunelizate; 
        să fie tunelizat sub piele. Cunoscute ca şi catetere tunelizate cu- 

tanate; 
        să fie implantat sub piele. Acestea sunt cunoscute ca şi porturi 

implantate. 
 

Dispozitivele pentru accesul venos central (CVAD) pot fi utilizate pen- 
tru majoritatea tipurilor de terapie intravenoasă, existând totuşi moti- 
ve specifice pentru care CVAD ar putea fi alese în locul dispozitivelor 
pentru accesul intravenos periferic: 

 

 pentru a oferi un acces venos sigur pacienţilor care necesită uti- 

lizarea cateterului pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu 
nutriţie parenterală, antibiotice sau chimioterapie IV; 

        pentru  a  oferi  acces  imediat  în  situaţii  de  urgenţă  sau  post- 
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operatorii, pentru administrări rapide de fluide, transfuzie de 
sânge sau derivate ale sângelui; 

           pentru monitorizarea presiunii venoase centrale; 
           pentru a oferi acces la pacienţii cu un acces venos periferic slab; 
           alegerea pacientului. 

 

Selectarea zonei de inserţie a cateterului 
 

Câţiva factori trebuie să fie luaţi în considerare când se determină locul 
de inserţie a cateterului, incluzând: 

 

 factorii specifici pacientului cum ar fi preexistenţa cateterelor şi 

anatomia pacientului 
        riscul  relativ  de  complicaţii  mecanice  cum  ar  fi  sângerarea, 

pneumotoracele şi trombozele 
         riscul de infecţie 

 

Cateterele CVAD tunelizate şi non-tunelizate sunt în general inserate în 
venele subclaviculare, jugulare sau femurale, în timp ce CVAD cu inser- 
ţie periferică sunt în general inserate în vena cavă superioară, pe calea 
venelor cefalice sau basilice ale spaţiului antecubital. În general, au fost 
observate rate de infecţii mai mari în cazul CVAD inserate în venele ju- 
gulare sau femurale decat pentru cele inserate în vena subclaviculară. 

 

În mod similar, dovezi examinate de Hospital Infection Control Practi- 
ces Advisory Committee (HICPAC)21 au sugerat că PICC sunt asociate cu 
o rată mai scăzută de infecţii decât  alte catetere CVAD non-tunelizate. 
Cauza poate fi faptul că fosa antecubitală este mai puţin colonizată de 
microorganisme, mai puţin uleioasă şi mai puţin umedă decât pieptul 
sau gâtul. HICPAC au notat de asemenea că plasarea dispozitivului 
antecubital păstrează cateterul departe de secreţiile endotraheale şi 
nazale.20 
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Prezentarea generală a CVAD disponibile 
 

Tipul de 
dispozitiv 

Material Venele 
folosite 
frecvent 

Design Numărul 
lumenelo 
r 

Timp de 
menţine- 
re 

Complica- 
ţii asocia- 
te 

Cateter 
central 
cu inser- 
ţie peri- 
ferică 

Poliure- 
tan 
Silicon 

Basilică 
Cefalică 
Mediană 
Cubitală 

Deschisă 
Cu valvă 

Mono, 
duble, 
sau triple 

Luni pâ- 
nă la un 
an 

Flebită 
Infecţie 
Trombo- 
ză 
Malpozi- 
ţie 
Ocluzie 

Cateter 
venos 
central 
non- 
tunelizat 

Poliure- 
tan 
Poate fi 
acoperit 
cu anti- 
septice; 
antimicr 
obiene 
sau im- 
pregnat 
cu ioni de 
argint 

Jugulara 
internă 
Subclavic 
u-lară 
Femurale 

Deschisă Mono, 
duble, 
triple, 
cvadru- 
ple sau 
quintu- 
ple 

10-14 
zile 
30 de zile 
dacă este 
acoperit 
antimi- 
crobian 

Infecţie 
Ocluzie 
Trombo- 
ză 
Pneumot 
o-rax 

Catetere 
tunelizat 
e în piele 

Poliure- 
tan 
Silicon 

Jugulara 
internă 
Subclavi- 
culare 
Femurale 

Deschise 
Cu valvă 

Mono, 
duble, 
triple 

Luni pâ- 
nă la ani 

Infecţie 
Trombo- 
ză 
Ocluzie 

Port im- 
plantat 

Corpul 
portului 
– titan 
sau plas- 
tic 
Cateter- 
silicon 

Jugulara 
internă 
Subclavi- 
culare 
Femurale 

Deschise Mono sau 
duble 

Luni pâ- 
nă la ani 

Infecţie 
Trombo- 
ză 
Sindrom 
Twiddler 
s 
Extrava- 
zare 

 

 

În mod clar, utilizarea CVAD este esenţială în medicina zilelor noastre 
şi inserarea lor poate oferi pacienţilor o linie vitală în situaţiile în care 
au nevoie de terapie de urgenţă sau tratamente pe termen lung. Totuşi, 



113
113
113 

 

nu poate fi ignorat riscul crescut de infecţie al fluxului sanguin asociat 
inserţiei şi întreţinerii dispozitivelor pentru acces venos central. Pentru 
aceasta,  Ministerul britanic al sănătăţii a însărcinat grupul EPIC de la 
Universitatea  Thames Valley să producă un set de ghiduri pentru pre- 
venirea infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, mai exact a infecţiilor 
hematogene asociate cateterelor venoase “Catheter Related Blood 
Stream Infections” (CRBSI).20 

 

Scopul pachetului de îngrijiri pentru cateterele venoase centrale (CVC) 
aşa  cum a  fost  stabilit în intervenţiile cu impact înalt “High Impact 
Intervention” (tabelele 5 şi 6) este de a reduce incidenţa CRBSI prin 
asigurarea unei îngrijiri adecvate şi de înaltă calitate a pacientului.23 

Auditarea repetată a pachetelor de îngrijiri va ajuta la revizuirea ciclică 
şi îmbunătăţirea continuă a situaţiei în instituţiile medicale. 

 

Există două seturi de acţiuni subliniate în pachet ca şi bune practici; 
acestea vizează a) inserarea cateterului venos central şi b)   îngrijirea 
continuă a cateterului venos central. 

 

Tabel 5: “Pachet” bazat pe dovezi pentru inserarea unui cateter ve- 
nos central23 

 

1. Tipul de cateter 
 

 este folosit cateter cu un singur lumen dacă nu există altfel de 

indicaţii 
 

 cateterele impregnate antimicrobian sunt folosite dacă durata 

este estimată a fi de 1-3 săptămâni şi riscul de CRBSI este înalt. 
 

2. Locul inserţiei 
 

           Cateterul este inserat subclavicular sau în jugulara internă. 
 

3. Echipament de protecţie personal 
 

 Pentru inserţia unui dispozitiv de acces venos central se folo- 

sesc  bariere sterile de maximă securitate şi tehnică aseptică, in- 
cluzând un halat steril, manuşi sterile şi un câmp operatoriu ste- 
ril de dimensiuni mari. 
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 Este necesară protecţia integrală a ochilor dacă există riscul de 

stropire cu sânge sau alte fluide ale corpului. 
 

4. Pregătirea tegumentului 
 

         Se utilizează   gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 

70% şi se  lasă să se  usuce cel puţin 30 de secunde. Dacă paci- 
entul este alergic folosiţi povidone-iodine în doză de unică folosin- 
ţă. 

 

           În neonatologie respectaţi protocolul local. 
 

5. Igiena mâinilor 
 

 Mâinile sunt decontaminate imediat înainte şi după fiecare epi- 

sod de contact cu pacientul, folosind o tehnică de igienizare co- 
rectă a mâinilor (folosirea celor “5 Momente ale igienei mâinilor” 
propuse de OMS). 

 

6. Pansamentul 
 

 Este folosit un pansament steril, transparent, semipermeabil ca- 

re permite observarea zonei de inserţie. 
 

7. Eliminarea sigură a deşeurilor ascuţite 
 

 Eliminaţi deşeurile ascuţite în siguranţă la locul producerii şi 

conform protocolului local. 
 

8. Documentarea 
 Detalii ale inserţiei sunt înregistrate în fişă (incluzând data, lo- 

cul, numărul de lot al cateterului şi semnatura şi numele per- 
soanei care a efectuat inserţia). 
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Tabel 6: “Pachet” bazat pe dovezi pentru cateterul venos central23 

 

1. Igiena mâinilor 
 

 Mâinile sunt decontaminate imediat înainte şi după fiecare epi- 

sod de contact cu pacientul, folosind tehnica corectă de igieniza- 
re a mâinilor (folosirea celor „5 Momente ale igienei mâinilor” re- 
comandată de OMS). 

 

2. Inspectarea locului de inserţie 
 

 Zona este inspectată zilnic pentru observarea semnelor de infec- 

ţie şi rezultatul este notat în fişa pacientului. 
 

3. Pansamentul 
 

           Pansamentul trebuie să fie intact, uscat, aderent şi transparent. 

 La schimbarea pansamentului locul inserţiei trebuie să fie cură- 

ţat înainte cu soluţie gluconat de clorhexidină 2% în alcool 
izopropilic 70%. 

 

4. Portul de injectare al cateterului 
 

 Porturile de injectare sunt acoperite de capace sau conectori cu 

supapă. 
 

5. Accesul cateterului 
 

           Se foloseşte tehnica aseptică pentru orice acces la linia venoasă. 

 Înainte de a accesa cateterele venoase, porturile sau conectorii 

sunt curăţate/dezinfectate cu soluţie de gluconat de clorhexi- 
dină 2% în alcool izopropilic 70%. 

 Spălaţi cu jet de soluţie de clorură de sodiu 0.9% în caz de linie 

cu utilizare frecventă. 
 

6. Înlocuirea seturilor de administrare 
 

           Setul este înlocuit imediat după administrarea de sânge sau de- 
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rivate de sânge. 
 

           Setul este înlocuit după 24 ore după nutriţia parenterală totală 

(dacă aceasta conţine lipide). 
 

 Setul este înlocuit în decurs de 72 de ore pentru toate celelalte 

fluide. 
 

7. Îndepărtarea cateterului 
 

 Cateterul este îndepărtat dacă nu mai este necesar, sau decizia 

de a nu-l scoate este înregistrată. 
 

 Detalii legate de îndepărtarea cateterului sunt înregistrate în fi- 

şă (incluzând data, locaţia, semnătura şi numele persoanei care 
efectuează îndepărtarea cateterului). 

 
 

 
Cateterele urinare permanente 

 

Cateterele urinare permanente sunt dispozitive invazive  comune folo- 
site atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru a evacua vezica 
urinară. Utilizarea cateterului urinar creşte riscul infecţiei deoarece 
microorganismele câştigă o poartă de intrare în vezica urinară. 

 

Infecţiile de tract urinar ( ITU) sunt cea mai importantă cauză a infecţii- 
lor asociate practicii medicale ( IAPM) şi reprezintă până la 40% după 
CDC şi OMS din toate infecţiile nosocomiale  IAPM.24 Prezenţa unui ca- 
teter urinar şi durata inserţiei sale sunt factorii care contribuie la dez- 
voltarea unei infecţii de tract urinar.25 Costurile suplimentare legate de 
infecţiile de tract urinar au fost estimate la 1.122 lire sterline per paci- 
ent.26 

 

Estimările indică faptul că 8,5 - 10% dintre toţi pacienţii care prezintă 
cateter permanent dezvoltă o infecţie a tractului urinar asociată catete- 
rului (CAUTI) şi acestea contribuie la creşterea morbidităţii şi mortali- 
tăţii. Bacteriemia apare în 1 - 4% dintre pacienţii cu CAUTI20,  iar cate- 
terele urinare au fost implicate în creşterea riscului de apariţie a 
bacteriemiei cu MRSA.25 
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Germenii pot fi introduşi în sistem odată cu inserarea cateterului sau 
pot migra de-a lungul părţii interioare sau exterioare a cateterului. Ris- 
cul de infecţie este asociat cu metoda şi durata sondajului vezical, cali- 
tatea îngrijirii cateterului şi sensibilitatea persoanei. 

 

Evaluarea înainte de sondajul vezical este o parte esenţială în promo- 
varea îngrijirii individuale, stabilind indicaţia clinică a cateterului uri- 
nar.20 Evaluarea trebuie să includă: identificarea unui motiv clar pentru 
sondajul vezical (ca mai jos) şi evaluarea celei mai potrivite metode şi 
dispozitiv (a se vedea selecţia de dispozitive de la pagina următoare). 

 
 

Tabel 7: Motive justificate pentru a recomanda cateterizarea 
 

           Asistenţa retenţiei urinare acute şi cronice. 
           Menţinerea drenajului urinar pre şi post intervenţie chirurgica- 

lă. 
           Monitorizarea esenţială a diurezei. 
           Instilarea de medicaţie esenţială, de exemplu chimioterapie. 
           Controlarea incontinenţei rebele când toate celelalte metode au 

eşuat. 
(adaptare după Robinson)28 

 

 
Metode alternative de asistenţă a incontinenţei urinare 

 

Cateterele nu trebuie niciodată folosite ca primă alternativă în  asistenţa 
incontinenţei urinare şi trebuie folosite numai ca ultimă   opţiune   când 
toate celelalte metode de  îngrijire ale incontinenţei urinare au fost luate 
în considerare şi   alte metode aplicabile nu au dat rezultatul aşteptat.28 

Trebuie făcută o evaluare completă a continenţei pentru a estima funcţia 
vezicii urinare înainte de a face sondajul vezical.  Există metode alternati- 
ve de cateterizare vezicală şi de asistenţă a incontinenţei urinare şi ele au 
alte beneficii în comparaţie cu cateterele urinare permanente. Următoare- 
le situaţii reprezintă o parte din alternative:29 

 

           anularea programelor 

           urinare pentru barbaţi şi femei 
           prezervative pentru incontinenţa urinară 
           tampoanele de incontinenţă 
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 schimbările de mediu (exemplu: asigurarea de acces mai uşor şi 

rapid la toaletă) 
           medicaţie (ex: chimioterapie) 
           sondaj vezical intermitent 

 

Selecţia dispozitivelor20 
 

 folosiţi numai dispozitive de unică folosinţă, verificaţi integrita- 

tea ambalajului şi dacă perioada de valabilitate nu a expirat 

           alegerea tipului de material al cateterului va depinde de experienţa 
clinică, evaluarea pacientului şi durata anticipată a cateterizării. Cele 
trei tipuri de material folosite vor fi: silicon, PVC sau latex. 

           alegeţi cateterul cu cel mai mic diametru care va permite evacu- 
area liberă a urinei. Dacă urina este clară, un cateter cu  diame- 
trul de 12 poate fi utilizat atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei 

           dimensiunea normală a balonului trebuie să fie de 10 ml pentru 
a preveni cantităţi mari de urină reziduală, a se vedea diagrama 
de mai jos 

           pacienţii cu probleme urologice ar putea avea nevoie de catetere care 
să aiba volumul balonului mai mare. 

 

 
 
 

Urina reziduală 
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Tabel 8:”Pachet”bazat pe dovezi pentru inserarea cateterului uri- 
nar30 

 

           Au  fost  luate  în  considerare  alternative  la  cateterele  urinare 
permanente. 

 

 Igiena mâinilor se face imediat înaintea îmbrăcării mănuşilor 

sterile (OMS, momentul 2 al igienei mâinilor). 
 

 Pentru inserarea cateterelor urinare permanente este utilizată 

tehnica aseptică. 
 

 Cateterul ales are cea mai mică dimensiune a diametrului intern 

şi balonul, odată inserat, este umplut la nivelul recomandat, de 
obicei 10ml dacă nu este o alta indicaţie clinică. 

 

 Meatul uretral este curăţat cu apă sterilă înainte de inserarea 

cateterului. 
 

           Un lubrifiant de unică folosinţă este folosit înaintea inserării. 

 Tehnica aseptică este aplicată şi menţinută când se conectează 

cateterul la un sistem steril închis de drenaj. 
 
 

 
Tabel  9:”Pachet”  bazat  pe  dovezi  pentru  întreţinerea  cateterului 
urinar30 

 

       Zilnic se face revizuirea necesităţii continuării menţinerii cate- 
terului urinar şi a îndepărtării lui dacă nu mai este necesar 

       Conexiunea dintre cateterul urinar şi sistemul de drenaj nu este 
distrusă, exceptând situaţiile când există alte cerinţe clinice (de 
exemplu schimbarea pungii în conformitate cu recomandările 
producatorului) 

        Este efectuată igiena zilnică a meatului (asiguraţi-vă că pacienţii 
sunt  conştienţi  de  contribuţia  lor  în  prevenirea  infecţiilor  de 
tract urinar) 

        Punga de drenaj se goleşte folosind un container curat pentru 
fiecare pacient 

           Igiena mâinilor este efectuată imediat înainte de accesul şi ma- 
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nipularea  cateterului  urinar  (momentul  2  al  igienei  mâinilor, 
OMS) 

           Punga de drenaj este situată sub nivelul vezicii şi robinetul de 
evacuare nu vine în contact cu nici o suprafaţă, cum ar fi pardo- 
seala. 

 

 
Universitatea Thames Valley a trecut în revistă cercetarea legată de în- 
grijirea cateterelor urinare şi oferă urmatoarele recomandări:20 

 

 Obtineţi  probe de urină printr-un port de prelevare probe, folo- 

sind o tehnică aseptică. 

           Nu schimbaţi cateterele dacă nu este necesar sau ca parte a unei 
practici de rutină, exceptând cazurile când este necesară adera- 
rea la ghidurile producătorului. 

           Irigarea vezicii, instilarea şi eliminarea nu previn infecţia asocia- 
tă cateterizării. 

           Nu adăugaţi soluţii antiseptice sau antimicrobiene în pungile de 
drenaj urinar. 

           Personalul din sistemul medical ar trebui instruit privitor la in- 
serarea şi întreţinerea cateterului vezical. 

           Pacienţii şi rudele acestora trebuie educaţi legat de rolul lor în 
prevenirea infecţiei tractului urinar. 

 

Concluzii 
 

Dispozitivele invazive sunt un risc major pentru pacienţii care dobândesc 
infecţii intraspitaliceşti. Riscurile pot fi minimizate prin folosirea practicii 
bazate pe evidenţe după cum am descris în acest capitol. În completare, o 
evaluare atentă şi o selecţie înaintea inserării dispozitivelor invazive poate 
reduce nevoia utilizării unora dintre ele, iar înregistrarea scopului şi mo- 
mentului când dispozitivul a fost inserat poate determina înlocuirea acestu- 
ia mai devreme. Dispozitivele invazive descrise în acest capitol nu pot fi 
păstrate doar "în caz că" ele ar fi necesare, deoarece cu fiecare oră sau zi în 
care sunt lăsate nejustificat, creşte riscul de infecţii pentru pacient. De ace- 
ea, necesitatea clinică continuă pentru fiecare dispozitiv trebuie revăzută 
cel puţin zilnic pentru a reduce riscul infecţiei. 
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CAPITOLUL 7 

PREVENIREA INFECŢIILOR CHIRURGICALE 
ELIZA VARGA 

 
 
 

Definiţie 
Infecţiile chirurgicale sunt cele mai comune infecţii   asociate activităţilor 
medicale și sunt definite ca infec ţii care apar în termen de 30 de zile după 
intervenţia chirurgicală sau în termen de un an în cazul în care intervenţia 
chirurgicală implică implantarea de proteză sau corp străin.¹⁻´ Infecţiile 
chirurgicale au un efect major asupra calităţii vieţii pacientului având 
implicaţii semnificante în morbiditate și mortalitate. In cadrul infecţiilor 
asociate activităţilor medicale, infecţiile chirurgicale ocupă locul al treilea, 
fiind responsabile de un procent de 14-16% din infecţiile apărute la totalul 
de pacienţi internaţi și 38% din cadrul pacienţilor chirurgicali. Infecţiile 
chirurgicale impun nu numai o problemă clinică, dar crează și probleme 
financiare substanţiale, ca urmare a perioadei de spitalizare îndelungată, 
internărilor repetate și costului crescut al tratamentului.¹⁻µ 

 
Clasificarea infecţiilor chirurgicale 
Infecţiile chirurgicale sunt clasificate în trei grupuri, funcţie de 
adâncimea ţesutului afectat:1,2,4 

           superficiale, când doar tegumentul și ţesutul subcutanat sunt implicate; 
           profunde, când sunt afectaţi fascia și muşchii; 
           infecţii chirurgicale de organ/ spaţiu, când sunt afectate cavităţi 

ale organismului şi viscere. 
 
Factorii de risc care influentează infecţiile chirurgicale 
Factorii de risc sunt clasificaţi în două grupuri: factori asociaţi 
pacientului  și  factori  asociaţi  procedurii  chirurgicale  (tabel  1).2,5,6 

Sistemul de clasificare fizică numit scorul ASA, adoptat de Societatea 
Anesteziştilor Americani, este inclus în factorii asociaţi pacientului· 
cuprinde cinci categorii și evaluează condi ţia fizică a pacienţilor înainte 
de intervenţia chirurgicală. 
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Factorii asociaţi 
pacientului includ: 

Factorii  asociaţi  cu  procedurile  chirurgicale 
includ: 

             vârsta; 

             ASA<3; 
             starea de nutriţie; 
             diabetul zaharat; 
             obezitatea; 
             obiceiul de a consuma 

alcool; 
             anemia; 
             pacienţii 

imunocompromiși; 
             infecţii coexistente. 

 locul, tipul și durata intervenţiei chirurgicale 

întreprinse; 

             durata spălării chirurgicale; 
             tehnica chirurgicală; 
             pregătirea tegumentelor; 
             bărbieritul înainte de intervenţia 

chirurgicală; 
             antibioticele profilactice; 
             ventilaţia sălii de operaţie; 
             sterilizarea inadecvată a instrumentelor; 
             îmbrăcămintea personalului din blocul 

operator, technica de îmbrăcare a halatului și 
a mănușilor sterile; 

             folosirea drenurilor. 

 

Prevenirea infecţiilor chirurgicale 
Luând în considerare impactul grav al infecţiilor chirurgicale, este esentială 
folosirea de rutină a tuturor precauţiilor posibile pentru a minimiza riscul 
apariţiei acestor infecţii.´ Prevenirea lor necesită o abordare sub forma unui 
pachet de măsuri, folosind strategii multiple pentru îmbunătăţirea apărării 
organismului pacientului împotriva infecţiilor și reducerea riscului de 
contaminare bacteriană.² Prevenirea infecţiilor chirurgicale este realizată 
prin trei faze chirurgicale: faza preoperatorie, intraoperatorie sau periope- 
ratorie și faza postoperatorie. 

 

 

Tabelul 2: Strategii bazate pe evidenţe pentru reducerea infecţiilor 
chirurgicale în faza preoperatorie²³ µ́¶¸ 

 

Ce se face 
             Educaţia preoperatorie a pacienţilor pentru a reduce expunerea la 

anumiţi factori de risc. De exemplu: oprirea fumatului, scăderea în 
greutate etc.; 

             Asigurarea controlui glicemic adecvat pentru pacienţii cu diabet zaharat; 
             Corectarea anemiei; 
             Îmbunătăţirea stării nutriţionale; 
             Verificarea (screeningul) de rutină pentru Staphyloccocul aureus 

rezistent la meticilină (MRSA), deoarece apariţia MRSA crește rata de 
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morbiditate și mortalitate în plăgile infectate ; 
             Decolonizarea pacientului în cazul în care acesta este depistat pozitiv 

pentru MRSA; 
             Identificarea, tratarea infecţiilor și amânarea dacă este posibil a 

procedurilor chirurgicale programate (elective) până când infecţiile 
sunt rezolvate; 

             Sfătuiţi pacienţii  să facă baie sau duș în dimineaţa sau cu o zi înaintea 
intervenţiei chirurgicale; 

             Administrarea de antibiotice profilactic, constând într-o singură doză 
de antibiotic în timpul inducţiei de anestezie sau înainte de inducţie 
pentru operaţii aseptice (operaţii care implică implantarea de 
proteză sau plasă) pentru operaţii curate-contaminate și operaţii 
contaminate; 

             Administrarea precoce de antibiotice profilactice pentru operaţii care 
implică folosirea de tourniquet; 

             Administrarea unui curs complet de antibiotice pentru operaţii 
septice; 

             Asigurarea unui halat de bloc operator potrivit pentru pacient, care 
oferă acces ușor la locul operaţiei și la dispozitivele diferite 
intraoperatorii. A se lua întotdeauna în consideraţie confortul și 

demnitatea pacientului; 

             A se asigura că tot personalul din bloc operator să fie îmbracat în 
uniforme potrivite, curate. 

 

Ce nu se face 
             A nu se îndepărta în mod de rutină părul corporal, acesta se 

îndepartează doar dacă deranjează câmpul operator. Dacă părul 
trebuie îndepăratat, trebuie făcut imediat înainte de începerea 
operaţiei prin folosirea unui aparat de tuns electric și nu aparat de 
bărbierit, deoarece bărbieritul crește riscul apariţiei infecţiilor 
chirurgicale; 

             A nu se administra antibiotice pentru operaţii curate, fără complicaţii 
și fără implicarea de proteze; 

             A nu se folosi decontaminare nazală pentru eliminarea 
Staphylococului Aureus, deoarece prin decontaminare se reduce 
apărarea naturală a organismului și crește riscul infecţiilor 
chirurgicale; 

             A nu se folosi pregătire intestinală cu scopul eliminării riscului de 
infecţii chirurgicale. 
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Tabel   3:   Strategii   bazate   pe   evidenţe   pentru   reducerea   infecţiilor 
chirurgicale în faza intraoperatorie sau perioperatorie²⁻¶ 

 

Ce se face 
         A se folosi ventilaţie mecanică pentru a menţine presiune pozitivă în sălile 

de operaţie în comparaţie  cu coridoarele și spaţiile  adiacente sălii  de 
operaţie, introducând aerul prin tavan și eliminându-l aproape de podea; 

         A se filtra aerul folosind filtre potrivite; 
         A se folosi dacă este posibil ventilaţia cu flux laminat sau ultra curată 

în sălile de operaţii ortopedice. Acest tip de ventilaţie reduce în mod 
semnificant încărcarea bacteriană generând până la 300 de schimburi 
de aer/oră; 

         A se menţine ușile sălilor de opera ţii închise și a se li mita numărul de 
personal prezent în sala de operaţie; 

         A se menţine curate, fără praf, sălile de operaţii, cu suprafeţe libere, 
neîncărcate pentru a ușura curăţirea lor; 

        A se asigura igiena riguroasă a mâinilor de către echipa chirurgicală ca 
și prima operaţiune în cadrul listei, folosind o soluţie antiseptică, o 
perie de unică folosinţă și scobitori pentru unghii; 

        A se utiliza mănuși și halate sterile de către echipa chirurgicală în 
cursul intervenţiei chirurgicale; 

        A se folosi mănuși sterile duble în cazul în care există risc mărit de 
perforare și contaminare; 

         A  se  pregăti  tegumentul  (câmpului  operator)  imediat  înainte  de 
incizie folosind o soluţie antiseptică (apoasă sau alcoolică): povidone- 
iodine sau clorhexidina sunt recomandate; 

        A se evita irigarea plăgii chirurgicale și lavajul intra cavitar cu scopul 
prevenirii infecţiilor chirurgicale; 

       A  se  menţine  temperatura  corporală  a  pacientului  peste  36  grade 
Celsius; 

       A se menţine saturaţia hemoglobinică peste 95%; 
       A se menţine administrarea de soluţii perfuzabile suficiente în timpul 

operaţiei; 
        A se menţine nivelul de glicemie sub 11 mmol/l în cazul pacienţilor cu 

diabet zaharat; 
        A se asigura hemostaza bună în timpul operaţiei; 
         A se aplica pansament potrivit pentru a acoperi incizia la sfârșitul 

operaţiei. 
 

Ce nu se face 
             A nu se folosi radiaţii ultraviolete în sălile de operaţii pentru a preveni 

infecţiile chirurgicale; 
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 A  nu  se  utiliza  câmpuri  de  incizie  neimpregnante.  Dacă  utilizarea 

acestor câmpuri este necesară, este recomandată folosirea câmpului 
impregnat în tinctură de iod; 

         A nu se utiliza electrocauterul pentru incizia tegumentelor. 
 
 

Tabel   3:   Strategii   bazate   pe   evidenţe   pentru   reducerea   infecţiilor 
chirurgicale în faza postoperatorie²⁻¶ 

 

Ce se face 
         A  se  menţine  pansamentul  fără  să  fie  schimbat  48  de  ore  după 

intervenţia chirurgicală; 
         A se folosi tehnica aseptică fără atingere și soluţie de NaCl sterilă 

pentru curăţirea plăgii dacă pansamentul este foarte impregnat; 
         A se încuraja pacienţii să facă duș după 48 de ore de la intervenţia 

chirurgicală; 
          A   se   asigura   verificarea   și   documentarea   zilnică   a   necesităţii 

menţinerii dispozitivelor invazive; 
         A se îndepărta drenurile cât de repede este posibil. 

Ce nu se face 
          A nu se folosi agenţi topici antimicrobiali pentru plăgile chirurgicale 

care se vindecă per primam. 
 

 

Pentru a îmbunătăţi calitatea de îngrijire a pacientului, monitorizarea 
morbidităţii și mortalităţii chirurgicale este foarte importantă. Acesta se 
poate obţine doar în condiţiile în care rezultatele și datele sunt împărtășite. 
De aceea verificarea continuă și prezenţa serviciilor și organizaţiilor care 
colectează date statistice sunt foarte valoroase.   Asemenea servicii se 
dovedesc a fi o componentă eficientă în prevenirea infecţiilor chirurgicale, 
deoarece prin raportarea obligatorie a rezultatelor se descoperă arii unde 
numărul infecţiilor chirurgicale este mai mare decât ar fi de așteptat, iar 
aceste servicii permit investigarea prematură a cauzelor. Datele colectate 
pot de asemenea fi folosite ca reper, oferind posibilitatea ca spitalele să 
compare ratele lor de infecţii chirurgicale cu ratele altor spitale care 
participă în asemena programe de verificare/cercetare.²µ¹ 

 

Este foarte important să se recunoască faptul că infecţiile chirurgicale 
sunt complicaţii postoperatorii potenţial preventive. Ca urmare este 
respon-sabilitatea fiecărei persoane de profesie medicală să se asigure 
că pacienţilor le sunt oferite îngrijiri la standarde ridicate și recunoscute 
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și că toate măsurile posibile sunt luate pentru a minimaliza riscul infec- 
ţiilor chirurgicale. 
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CAPITOLUL 8 

TEHNICA ASEPTICĂ 
TRACEY CORNER 

 
 
 

Ideea folosirii tehnicilor aseptice nu este nouă, ci există de mai mulţi 
ani. A pătruns în tradiţiile și procedurile de nursing de când Florence 
Nightingale a făcut prima dată legătura între o bună igienă a mâinilor și 
reducerea infecţiei de plagă, în 1855.1 

 

Pe  măsură  ce  pătrundem în secolul   XXI,  buna înţelegere a tehnicii 
aseptice este mai importantă ca niciodată, odată cu intensificarea pro- 
vocărilor reprezentate de microorganismele multirezistente și de nevo- 
ile în schimbare ale pacienţilor noștri. 

 

Acest capitol dorește să : 
          exploreze definiţia asepsiei și terminologia legată de aceasta; 
           definească o tehnică aseptică; 
           recapituleze principiile unei tehnici aseptice; 
           definească procedurile care necesită o tehnică aseptică. 

 
Tehnica aseptică este procedeul folosit pentru reducerea riscului dobân- 
dirii infecţiei la subiecţi în cursul îngrijirii sau tratării acestora.  Majorita- 
tea pacienţilor sunt expuși riscului, dar personalul medical este şi el în 
mod legal obligat să-și ia măsuri de precauţie rezonabile și practice pentru 
protecţia atât a lor însăși, cât și a celorlalţi membri ai echipei și a tuturor 
celor care pot fi expuși unui risc de infecţie la locul lor de muncă. 

 

De-a lungul timpului au existat mai multe interpretări ale tehnicii 
aseptice, inclusiv tehnica sterilă și tehnica curată. Aceasta a dus la con- 
fuzii. Tehnica sterilă este imposibil de atins, iar tehnica curată conduce 
la confuzii.2 Rowley2 sugerează că ar fi necesară standardizarea termi- 
nologiei pentru a reduce discrepanţele și a împărtăși un limbaj comun. 
Principiile fundamentale ale asepsiei ar trebui să fie aplicabile oricărei 
unităţi sanitare.2 Pentru a realiza aceasta Rowley a dezvoltat abordarea 
ANTT (aseptic non touch  technique= tehnică aseptică fără atingere), ce 
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reprezintă un cadru specific pentru realizarea tehnicii aseptice în orice 
mediu.3 

 

Ce este asepsia și tehnica aseptică? 
Termenul de asepsie este definit ca absenţa microorganismelor pato- 
gene. Pentru a se menţine asepsia când se efectuează proceduri invazi- 
ve trebuie  aplicată o bună tehnică aseptică. Tehnica aseptică este o 
abordare sistematică și riguroasă pentru prevenirea contaminării pl ă- 
gilor sau altor situsuri vulnerabile. 

 

Tehnica aseptică este efortul depus pentru a păstra pacienţii indemni 
de microorganisme spitalicești pe cât este posibil. 4  Acest scop poate fi 
atins folosind doar echipament și fluide sterile în timpul pr ocedurilor 
medicale invazive şi a celor de îngrijire. Ayliffe descrie două tipuri de 
asepsie: asepsia medicală și asepsia chirurgicală. Asepsia medicală re- 
duce numărul de germeni și previne răspândirea acestora. Asepsia ch i- 
rurgicală include proceduri menite să elimine microorganismele de pe 
o anumită suprafaţă și este utilizată de echipele chirurgicale în sălile de 
operaţii și de tratament.5  Într-o sală de operaţie, în timp ce toţi mem- 
brii echipei operatorii trebuie să dea dovadă de o bună tehnică asepti- 
că, este rolul asistentei instrumentare sau a echipei chirurgicale să rea- 
lizeze și să men ţină zona sterilă. 

 

Rowley va  descrie acestea ca și ANTT standard și ANTT chirurgicală.  Este 
un proces bazat pe dovezi creat în Marea Britanie și adoptat de mai multe 
ţări pe întreg globul, inclusiv Australia, Brazilia, Nepal și Statele Unite.3 

 

Tipuri de tehnică aseptică 
Tehnica aseptică se bazează pe reducerea la minim a riscului și reduce- 
rea transferului microorganismelor de la personalul medical și din me- 
diu la pacient. Toate etapele tehnicii aseptice ar trebui văzute ca o  şan- 
să de a reduce transferul microorganismelor patogene. 

 
Rowley categorisește tehnica aseptică în două grupe 3: 

1.   Tehnica aseptică standard fără atingere. 
2.   Tehnică aseptică chirurgicală fără atingere. 

 
Tehnicile aseptice standard ar trebui folosite când procedurile efec- 
tuate îndeplinesc următoarele criterii: 



135
135
135 

 

           sunt simple din punct de vedere tehnic; 

              au durată scurtă (aproximativ mai puţin de 20 de minute); 
           implică instrumente și zone mici, cum ar fi zonele de puncţie; 
           folosesc un număr minimal de instrumente. 

 
În aceste cazuri zona aseptică principală nu necesită o procedură foarte 
strictă. În cele mai multe situaţii, un câmp aseptic și mănuși nesterile vor fi 
suficiente. Câmpul aseptic poate fi orice tip de suprafaţă netedă, curată, pre- 
ferabil cu margini drepte pentru a preveni căderea instrumentarului. Cură- 
ţarea acesteia cu apă și săpun (detergent) este suficientă dacă nu a existat 
contact cu fluide corporale sau cu materii cunoscute ca fiind infecţioase. 

 
Asepsia chirurgicală   (de obicei utilizată în   sălile de operaţie) este 
necesară când procedurile efectuate  întrunesc una sau mai multe din 
următoarele criterii: 

           sunt complexe din punct de vedere tehnic; 

           implică o procedură extinsă în timp (aproximativ mai mult de 
20 de minute); 

           implică o zonă largă și instrumente mari sau num eroase. 
 
Zona aseptică principală trebuie abordată în mod mai riguros, acoperi- 
tă cu câmpuri sterile, asigurând un câmp aseptic critic, folosind mănuși 
sterile și adeseori recurgând la precauţii de barieră totală. 

 
Principii orientative ale oricărei tehnici aseptice 
Principiile unei bune tehnici aseptice pot fi adoptate în orice mediu de 
lucru asigurând desfășurarea procedurilor clinice de o manieră care 
menţine și promovează principiile asepsiei. 
Precauţiuni standard este termenul folosit pentru a descrie nivelul minim 
de precauţii  pentru controlul infecţiilor şi care trebuie folosit în îngrijirea 
tuturor pacienţilor.6 Precauţiunile standard trebuie folosite pentru reduce- 
rea  riscului transmiterii  microorganismelor patogene transmisibile prin 
sânge sau   a altor microorganisme din surse cunoscute şi necunoscute. 
Printre altele, precauţiunile standard includ igiena mâinilor,  folosirea echi- 
pamentului de protecţie precum și măsurile privind manevrarea și înlătu- 
rarea materialelor înţepătoare-tăietoare.7 Mai multe informaţii privind pre- 
cauţiunile standard pot fi găsite în capitolul 3. Folosirea auditului pentru 
îmbunătăţirea standardelor este explicată în capitolul 14. 
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Tehnica trebuie standardizată în întreaga unitate pentru a se asigura unifor- 
mitatea și complianţa la grupuri mari de personal. Auditul ar avea rolul de a 
monitoriza complianţa faţă de tehnică și a îmbunătăţi standardele. 2 

 

Indiferent de tehnică, orice procedură aseptică se bazează pe un număr 
de principii de bază. 

 

Tabel 1: principii de bază ale unei proceduri aseptice 
           Igiena mâinilor. 
           Echipament de protecţie pentru personal. 
           Identificarea și protejarea părţilor cheie ale instrumentelor. 
           Decontaminarea instrumentelor și zonelor de lucru. 

 
Buna igienă a mâinilor 
Spălarea mâinilor este probabil cea mai importantă metodă de reducere a 
transferului microorganismelor.8 Este esenţial să se asigure faptul că mâi- 
nile, chiar spălate, nu contaminează instrumentarul. O bună igienă a mâi- 
nilor în punctele de lucru esenţiale va reduce contaminarea realizată de 
personalul medical atât cu flora rezidentă sau tranzitorie cât și cu conta- 
minanţi din mediu. 9 

 
De aceea este important să decontaminăm mâinile: 

           Înainte de a începe o procedură. 
           Înainte de a deschide un echipament curat/steril dacă a existat 

contact cu microorganisme din mediul înconjurător. 
           Înainte și după folosirea mănușilor. Mănușile creează un mediu 

cald și umed, ideal pentru proliferarea microorganismelor. 
           După efectuarea unei proceduri. 

 
Folosirea eficientă a echipamentului individual de protecţie 
Echipamentul de protecţie este folosit pentru a reduce expunerea po- 
tenţială a  personalului medical la microorganisme,  reducând astfel 
potenţiala răspândire a acestora la alţi pacienţi și membri ai person a- 
lului.  Echipamentul  individual  de  protecţie  se  referă  la  folosirea 
mănușilor, șorţurilor, măștilor și mijloacelor de protecţie a ochilor. 

 

Folosirea echipamentului de protecţie trebuie ghidată de evaluarea 
riscului și de amploarea unui contact anticipat cu sânge, fluide corp o- 
rale sau microorganisme patogene.6 
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Chiar dacă ar fi neobișnuit pentru o procedură aseptică sta ndard să 
pretindă mai mult decât folosirea mănușilor nesterile și a șor ţului, 
există cazuri când trebuie luate în considerare circumstanţe speciale, 
când evaluarea riscului individual poate   cere și alte precauţii, de 
exemplu  cazul TBC pulmonară. 

 

Procedurile aseptice chirurgicale necesită de asemenea folosirea bo- 
netei și măștii în plus faţă de șorţ și mănuși sterile, iar în anumite îm- 
prejurări  protejarea ochilor. 

 

Pentru a evalua nevoia folosirii echipamentului individual de protec- 
ţie este necesară evaluarea riscului de expunere la lichide corporale 
sau suprafeţe contaminate. 

 

 
Tabel 2: Selectarea  echipamentului individual de pro- 
tecţie pe baza evaluării riscului: 

      Contact potenţial cu sânge sau fluide corporale. 

 Contact potenţial cu infecţii/microorganisme pato- 

gene. 

          Prepararea medicaţiei IV. 

 
Personalul medical trebuie să decidă individual între utilizarea de 
mănuși sterile sau nesterile, folosind întrebarea: 

 
„Pot să efectuez această procedură folosind o tehnică fără atingere sau 
fără să ating instrumentele/ părţile cheie?” 

 
Dacă răspunsul este DA se vor purta mănuși nesterile. 

Dacă răspunsul este NU se vor purta mănuși sterile. 2 

Folosirea mănușilor are în primul rând rolul de a prote ja personalul 
medical și de a reduce  şansele de transmitere a microorganismelor. 

Din aceste motive, mănușile nesterile sunt acceptabile pentru cele mai 
multe proceduri.10 Decizia de a purta sau folosi echipament individual 
de protecţie trebuie să se bazeze pe evaluarea nivelului de risc asociat 
cu activităţile de îngrijire şi intervenţie specifice fiecărui pacient în 
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parte și să ţină cont de legislaţia sanitară și protocoalele  de protecţia 
muncii în vigoare. 

 

De exemplu, ar fi posibilă montarea unei canule intravenoase periferice 
folosind mănuși nesterile, cu condiţia ca persoana care execută procedura 
să nu repalpeze vena. Dacă inserarea canulei este dificilă sau executantul 
trebuie să repalpeze vena, trebuie purtate mănuși sterile. 

 

 
Identificarea zonelor și instrumentelor cheie și tehnica fără atin- 
gere. 

 
Instrumentele și zonele cheie sunt componente esen ţiale ale oricărei 
proceduri invazive. Dacă acestea sunt contaminate este foarte posibi- 
lă  infectarea pacientului. 

 

Zonele cheie sunt plăgile deschise, inclusiv locurile de inserţie și de 
puncţie. Instrumentele cheie sunt piesele de echipament utilizate şi 
care vin în contact direct sau indirect cu alte instrumente sau zone 
critice. Întotdeauna zonele și instrumentele cheie trebuie protejate pe 
întreg parcursul procedurii. 

 

Figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea riscului  unei proceduri va ghida executantul eventual spre o 
tehnică aseptică standard unde instrumentele cheie pot fi protejate de 
câmpuri aseptice micro-critice (căpăcele) și de un câmp aseptic gene- 
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ral. Din contră, dacă acest lucru nu este posibil, sau procedura este 
complexă, va fi folosită o abordare aseptică chirurgicală, asigurând 
câmpul aseptic critic cu câmpuri izolatoare sterile și mănuși sterile (2). 

 
Decontaminarea zonelor și instrumentelor cheie 

 
Un aspect fundamental al oricărei proceduri aseptice este asigurarea 
decontaminării eficiente a echipamentelor nesterile și a locurilor cheie 
înainte de utilizare. Acest aspect al tehnicii aseptice asigură reducerea 
în mod adecvat a microorganismelor din mediu de pe tegumente și de 
pe echipamente pentru a reduce la minim riscurile potenţiale pentru 
pacient. 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea unui produs cu 
2% clorhexidină și 70% alcool izopropilic. 6 Curăţarea tegumentului 30 
de secunde, lăsând apoi produsul să se usuce alte 30 secunde, permit 
dezinfecţia completă. 

 

Procedura recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru de- 
contaminarea tegumentelor:6 

 

 
Procedura într-un singur pas (recomandată – durează aproximativ un minut): 

 
 Folosirea unui produs  conţinând 2% gluconat de clorhexidină în 

alcool izopropilic 70%. 
         Se acoperă zona și se asigură contactul tegumentului cu dezinfe c- 

tantul cel puţin 30 de secunde. 
        Se permite uscarea completă (30 de secunde). 

 
Procedura în doi pași (dacă nu este disponibilă soluţia de gluconat de 
clorhexidină în alcool izopropilic 70% se va folosi această procedură, 
care durează circa două minute). 
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Pasul 1 
           Se  folosește  alcool  izopropilic 70%,  cu care  se acoperă zona, 

asigurându-se contactul dezinfectantului cu tegumentul cel pu- 
ţin 30 de secunde. 

           Se permite uscarea completă a soluţiei (aproximativ 30 de secunde) 
 
Pasul 2 

           Se folosește tinctura de iod sau clorhexidina 2%, cu care se ac o- 
peră zona și se permite contactul dezinfectantului cu tegumen- 
tul cel puţin 30 de secunde. 

           Se permite uscarea completă a soluţiei (aproximativ 30 de secunde). 
 
NU se atinge zona după dezinfecţie. 

 
După dezinfecţia, fie a tegumentului   sau a echipamentului, este vital ca 
acestea să nu mai fie atinse, pentru prevenirea recontaminării. Dacă aceasta 
se întâmplă, procesul de dezinfecţie trebuie repetat. Acest proces de decon- 
taminare este ultima şansă de a reduce la minim transferul microorganis- 
melor și introducerea acestora prin străpungerea barierelor normale de 
apărare ale organismului. 

 
Unde trebuie folosite proceduri aseptice 

 
Programarea în timp a procedurilor cum ar fi schimbarea pansamentu- 
lui plăgilor pe secţia de chirurgie poate fi un factor adjuvant important 
în reducerea riscului de infecţie. Operaţiunea nu se efectuează când se 
desfășoară alte activităţi cum ar fi schimbarea paturilor, din cauza ris- 
cului de dispersie a microorganismelor în aer și a contaminării echi- 
pamentelor sterile sau a plăgilor. În mod ideal, aceste proceduri trebuie 
executate când sunt mai puţine alte activităţi pe secţie și nu se efectu- 
ează activităţi de curăţenie. Mai întâi se pansează plăgile curate, nein- 
fectate; colostomiile și plăgile infectate vor fi pansate ultimele pentru  a 
reduce la minim contaminarea mediului și a infecţiilor încrucișate.11 

 

Tehnicile aseptice trebuie executate în spaţii potrivite. Uneori apar 
constrângeri în practică, care ar trebui minimizate prin adoptarea prin- 
cipiilor de mai sus. 
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Zonele aseptice critice (asigurând asepsia) trebuie folosite când se 
desfășoară proceduri deschise, invazive, care necesită o zonă de lucru 
aseptică largă pentru o perioadă lungă de timp,  ca în sălile de operaţie. 
Doar echipamentul care fost sterilizat și este aseptic poate fi introdus 
într-o zonă aseptică critică (vezi figura 2). Acesta trebuie considerat ca 
parte cheie (ex. întreaga suprafaţă poate veni în contact cu alte echi- 
pamente aseptice). 

 

Figura 2. 
 

 
 

Surgical-ANTT - The main  critical aseptic field must be managed critically because due to 

their size and  number, key-parts cannot easily be protected with caps and  covers etc (Micro critical 

aseptic fields). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critical aseptic field management  means that only sterilised and aseptic equipment can come into contact 

with the critical aseptic field. 

 

 
www.antt.org.uk   enquiries@antt.org.uk 

Reprodusă cu permisiunea : ANTT Theoretical Framework for Clinical 
Practice. Version 2.6 2011 The Association for Safe Aseptic Practice 

(ASAP) www.antt.org 
 
Pentru asepsia standard pot fi folosite câmpuri aseptice generale. Părţi- 
le cheie pot fi protejate cu ușurin ţă de câmpuri aseptice micro-critice și 
printr-o tehnică fără atingere (pe lângă alte măsuri de bază de control a 
infecţiei). Câmpul aseptic general principal nu trebuie tratat critic și în 
principal, mai mult promovează decât asigură asepsia părţilor și zone- 
lor cheie; în general, se folosesc mănuși nesterile. 

http://www.antt.org.uk/
mailto:enquiries@antt.org.uk
http://www.antt.org/
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Figura 3. 
 
 
 

Standard-ANTT  - aseptic field management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.antt.org.uk   enquiries@antt.org.uk 

 

 
Standard-ANTT 

 
A General aseptic field 

is used which does not 

require critical 

management 
 

 
Because.. 

 

 
 
 
 

Micro critical aseptic 

fields can  easily and 

optimally protect the 

key-parts. 
 

 
 
 
 

www.antt.org.uk   enquiries@antt.org.uk 

 

 

Reprodusă cu permisiunea: ANTT Theoretical Framework for Clinical Practice. 
Version 2.6 2011 The Association for Safe Aseptic Practice (ASAP) www.antt.org 

http://www.antt.org.uk/
mailto:enquiries@antt.org.uk
http://www.antt.org.uk/
mailto:enquiries@antt.org.uk
http://www.antt.org/
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Tabelul 3: Când se folosește o tehnică aseptică ? 
Pentru orice procedură invazivă efectuată în secţii/ comparti- 
mente. Acestea includ 

           Îngrijirea plăgilor care se vindecă în primă intenţie, ex. 
inciziile chirurgicale și fracturile proaspete. 

           Sutura plăgilor. 
           Inserarea sondei  urinare. 
           Inserarea, repoziţionarea sau pansarea canulelor sau al- 

tor dispozitive intravasculare, cum ar fi catetere venoase 
centrale, catetere arteriale, linii Hickman. 

           Inserarea sondelor de gastrostomie sau jejunostomie. 
           Inserarea sondei de traheostomie sau a drenurilor tora- 

cice. 
           Examinarea vaginală folosind instrumente (ex. recolta- 

rea secreţiei cervicale, tamponaj vaginal înalt, colposco- 
pia). 

           Nașterea asistată  (ex. forceps sau ventuză). 
           Biopsiile. 
           Puncţia venoasă. 
           Terapiile IV, inclusiv administrarea de antibiotice IV. 
           Pansarea traheostomiilor. 
           Îndepărtarea drenurilor sau firelor de sutură. 
           Întreţinerea cateterelor centrale. 
           Aspirarea secreţiilor la pacienţii intubaţi. 

 

 
 

Concluzii 
 
Tehnica aseptică este un proces important și valoros pentru realizarea 
procedurilor invazive într-o manieră sigură. Buna înţelegere a principi- 
ilor fundamentale  ale asepsiei permite personalului să aplice aceste 
principii oricărei proceduri clinice riguros şi eficient. 



144
144
144 

 

Bibliografie 
 
1.   Florence Nightingale. Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale#Statistics_a 
nd_sanitary_reform 

2.   Rowley, S. (2011). ANTT: A standard approach to aseptic 
technique.. Nursing times 13.09.11/Vol107 No.36 

3.   The Association of safe Aseptic Practice (2012). ANTT Theory & 
Practice Framework, Version 2.8: www.antt.org.uk 

4.   Crow S (1989) Asepsis: an indispensable part of the patient’s ca- 
re plan. Critical Care Nurse Questions, 11(4), 11-15 

5.   Ayliffe G A J., Fraise A P., Geddes A M., Mitchell K., (2000) Control 
of Hospital Infection: A Practical Handbook 4th edition, Arnold 
Publishers, London Standard precautions in health care. 

6.    Practical guidance on venepuncture for blood donation. Best 
practices in phlebotomy. The World Health Organisation. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7. 
pdf 

7.   Wilson,J.(2005). Infection control in clinical practice. Balliere 
Tindall. 

8.   International Federation of Infection Control (2011). Basic 
concepts of       infection control. Chapter 10. Second edition. 
IFIC publications. 

http://www.theific.org/basic_concepts/chapter10.pdf 

9.   Thomas, V. (2011). Fundamental aspects of Infection Prevention 
and   control.   MA Healthcare. 

10. Pratt et al (2007). EPIC 2: National evidenced-based guidelines 
for preventing health-care associated infections in NHS 
hospitals. Journal of Hospital Infections. 

11. County Durham & Darlington Foundation Trust. (2009). 
Principles of Asepsis. 
http://fightinginfectiontogether.org/FITResources/Principles_ 
Of_Asepsis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale#Statistics_a
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale#Statistics_a
http://www.antt.org.uk/
http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7
http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7
http://www.theific.org/basic_concepts/chapter10.pdf
http://fightinginfectiontogether.org/FITResources/Principles_
http://fightinginfectiontogether.org/FITResources/Principles_


 



147
147
147 

 

 
 

CAPITOLUL 9 

EVALUAREA ȘI ÎNGRIJIREA PLĂGILOR 
HELEN FEARNLEY 

 
 
 

Introducere 
 
Infecţia este un risc important pentru pacienţii cu plăgi, de aceea  îngri- 
jirea eficientă a acestora joaca un rol important în prevenirea și contr o- 
lul infecţiilor. În timp ce prevenirea sau minimizarea infecţiilor de pla- 
gă pot fi folosite ca măsură a eficienţei tratamentului, există și alte re- 
zultate măsurabile care pot fi luate în considerare. Acestea includ vin- 
decarea plăgilor în limite de timp acceptabile, fără consecinţe  nedorite 
sau, dacă aceasta nu este posibil, controlul simptomelor cum este dure- 
rea. 

 

În îngrijirea plăgilor una din primele intervenţii care este luată în con- 
siderare este tratarea și/sau pansamentul plăgii. Acesta este doar o 
parte a îngrijirii plăgilor, care nu ar trebui privit izolat. Unul dintre cele 
mai importante aspecte ale îngrijirii eficiente a plăgilor este realizarea 
holistică, a evaluării cu exactitate a pacientului și a plăgii sale. Evalua- 
rea ar trebui să faciliteze identificarea fondului fiziopatologic  al produ- 
cerii    plăgii,  tipul  de  plagă și factorii  care  pot influenţa vindecarea. 
Acest capitol va include un sumar al teoriilor asociate cu vindecarea 
plăgilor, evaluarea pacientului și plăgilor, ca și strategiile de manage- 
ment a acestora. 

 

 
Vindecarea plăgilor 

 
Vindecarea plăgilor este un proces complex, dependent de o serie de 
factori, de ex. aportul de oxigen, nutriţia etc. Când apare o perturbare în 
procesul normal de vindecare sau plaga este mai gravă, poate fi necesa- 
ră consultarea unui profesionist în domeniu, din cauza consecinţelor pe 
care plaga le poate avea asupra stării generale de sănătate și de bine a 
pacientului. 
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Pentru a asigura o îngrijire eficientă a plăgilor,  personalul medical tre- 
buie să înţeleagă procesul de vindecare al acestora. Aceasta ajută la 
stabilirea stadiului  de vindecare al plăgii și poate ajuta la identificarea 
strategiei potrivite de  îngrijire. 

 

 
Procesul de vindecare al plăgilor poate fi descris ca: 

1.    Vindecare  de primă intenţie – acesta are loc când pierderea de 
ţesut  a  fost minimă  și marginile plăgii sunt apropiate,  de  ex. 
plăgi chirurgicale, laceraţii (tăieturi, zgârieturi). Vindecarea plă- 
gii va avea loc într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

2.    Vindecare  de secundă intenţie – aceasta are loc când s-au pier- 
dut cantităţi mari de ţesut sau când marginile plăgii nu pot fi 
aduse aproape una de alte, de ex. ulcere de gambă, escare. Vin- 
decarea plăgii va dura mai mult și va depinde de mărimea și 
adâncimea plăgii. 

 
Plăgile pot fi de asemenea descrise ca acute și cronice. Plăgile acute, de 

ex. plăgile chirurgicale, se vindecă fără complicaţii într-un grafic tem- 
poral  previzibil. Plăgile cronice în schimb, cum ar fi ulcerul piciorului 
diabetic, se vindecă mult mai încet și riscul de apari ţie a infecţiilor este 
crescut.1 

 

Vindecarea plăgilor este un proces continuu în care apar o serie de sta- 
dii, organismul încercând să menţină homeostazia, protejându-se de 
infecţii și iniţiind reparaţia ţesuturilor. 

 

 
Hemostaza 
Atunci când tegumentul este traumatizat sângerarea apare rapid. Apa- 
re vasoconstricţia pentru minimizarea pierderii de sânge.   De aseme- 
nea trombocitele încep să se agregheze și să formeze o  reţea de f ibrină. 
Hematiile sunt prinse în această reţea și apare un dop temporar sub 
formă de cicatrice. 

 

 
Inflamaţia/ faza distructivă (zilele 0-3) 
Acest stadiu este iniţiat în timpul cascadei coagulării ca rezultat al  le- 
ziunii tisulare. Apare vasodilataţia și celulele inundă plaga, eliberând 
mediatori inflamatorii ca prostaglandinele și histaminele. Polimorfonu- 
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clearele și macrofagele asigură apărarea împotriva bact eriilor, ingeră 
detritusurile și ini ţiază repararea. Clinic acest stadiu se prezintă cu eri- 
tem local, căldură și durere. 

 

 
Proliferarea (zilele 3-24) 
Aceasta este faza de reconstrucţie când se produce ţesutul de granula- 
ţie. Fibroblastele produc colagen și se formează o matrice extracelula- 
ră.  Are  loc angiogeneza; aceasta este formarea de noi vase sanguine, 
care aprovizionează plaga cu oxigen și produși de nutriţie și îndepăr- 
tează reziduurile. Celulele epiteliale încep să treacă prin patul plăgii. Un 
component semnificativ al acestui stadiu este contracţia plăgii: fibro- 
blastele se contractă și acea sta trage marginile plăgii laolaltă. Crește 
puterea de contracţie. 

 

 
Maturarea (ziua 24 - 1 an) 
Plaga este acoperită cu ţesut nou dar există încă activitate în  interiorul 
ei. Fibroblastele părăsesc plaga și colagenul se reorganizează. În timp 

plaga se aplatizează și devine mai pu ţin vascularizată. Crește put erea 
de contracţie și colagenul se resoarbe. În cel mai bun caz plaga va recu- 
pera 80% din potenţialul iniţial. 

 
Aprecierea timpului de vindecare 
Există o largă  gamă de factori care au impact asupra vindecării. Aceas- 
ta face dificilă aprecierea timpului necesar vindecării. Totuși, este larg 
acceptat că majoritatea plăgilor se vor vindeca în perioade de timp ac- 
ceptabile dacă se aplică un tratament standard pentru acel tip de plagă, 
de ex. în ulcerele varicoase ale membrelor inferioare. 

 
Vindecarea plăgilor umede 
Una dintre teoriile acceptate pe scară largă în vindecarea plăgilor este 
cea a vindecării umede. S-a studiat teoria conform căreia plăgile care 
au fost menţinute calde și umede s-au vindecat mai repede decât cele 
expuse la aer.2 Deși aceste studii au fost limitate la plăgi acute, superf i- 
ciale, metoda de tratament a fost adoptată în  îngrijirea unei largi  game 
de plăgi. 
Există anumite excepţii de la această abordare, când umezeala poate 
crește riscul de infecţie. De exemplu, gangrena uscată sau ulcerele de 
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gambă, acolo unde există afectare semnificativă a arterelor. În aceste 
cazuri, un mediu umed poate crește riscul infec ţiei din cauza răspunsu- 
lui redus al gazdei. 

 
Evaluare 
Îngrijirea  eficientă a plăgii  depinde de identificarea cu acurateţe a eti- 

ologiei plăgii și a factorilor care pot contribui la întârzierea vindecării. 3 

Dacă nu se rezolvă cauza plăgii sau orice factori care pot afecta  nedorit 
procesul de vindecare, posibilitatea vindecării și managementul sim p- 
tomatologiei vor fi semnificativ reduse.  De aceea este necesară  o eva- 
luare  holistică și cuprinzătoare. Evaluarea va furniza și o referin ţă  fa- 
ţă  de care  va putea  fi evaluată eficienţa oricărui tratament acordat. 
Există un număr de factori care afectează vindecarea și care trebuie l u- 
aţi în considerare în timpul evaluării. Plaga necesită oxigen și un aport 
adecvat de micronutrienţi pentru vindecare; de aceea, evaluarea trebu- 
ie să strângă date despre oricare dintre factorii care afectează aceste 
aspecte. 

 

Evaluarea ar trebui să includă: 
              Anamneza și antecedentele personale ale pacientului: 

o Afecţiuni circulatorii, de ex. boli ale arterelor periferice, 
anemie. 

o Afecţiuni  respiratorii,  de  ex.  boli  pulmonare  cronice, 
pneumonie. 

o Afecţiuni cu malabsorbţie, de ex. colita ulcerativă. 
o Afecţiuni metabolice, de ex. diabet şi insuficienţă renală. 
o Boli care afectează mobilitatea sau funcţiile senzoriale, 

de ex. scleroza multiplă, accident vascular cerebral, neu- 
ropatii. 

o Afecţiunile sistemului imun, de ex. artrita reumatoidă. 
           Vârsta – poate încetini vindecarea din cauza procesului de îmbă- 

trânire și a  probabilităţii crescute a comorbidităţilor. 
           Medicaţia  –  antiinflamatoarele,  antihipertensivele,  anticoagu- 

lantele, chimioterapicele, toate pot afecta procesul de vindecare. 
           Alergiile – pot influenţa  opţiunile de tratament și pot influenţa 

etiologia în unele cazuri. 
           Activităţile zilnice: 
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o Mobilitatea – mobilitatea redusă poate crește riscul apa- 
riţiei de plăgi ca ulcerele de presiune (decubit) și ulcerele 
venoase de gambă. 

o Continenţa – problemele de incontinenţă pot avea un im- 
pact negativ asupra tegumentului din cauza efectului 
urinei sau fecalelor asupra pielii. De asemenea, limitează 
posibilitatea de alegere a produselor de îngrijire a pielii 
sau a pansamentelor. 

o Nutriţia  și  hidratarea  –  un  aport  adecvat  de  fluide  și 
nutrienţi este esenţial pentru reparaţia tisulară. Un defi- 
cit nutriţional va afecta negativ vindecarea și va crește 
riscul de infecţie 

o Somnul ajută repararea celulelor și vindecarea plăgii. 
o Nevoile de îngrijire ale pacientului, de ex. repoziţionarea, 

igiena. 
           Durerea poate avea un impact semnificativ asupra pacientului și 

poate  afecta  procesul  de  vindecare.  Durerea  la  nivelul  plăgii 
poate fi o problemă complexă din cauza patologiei  de fond și a 
altor factori cum sunt impactul emoţional al durerii, atitudinile 
și credinţele referitoare la durere. 4 

           Stilul de viaţă și  contextul social – unde și cum este îngrijit paci- 
entul și cine se ocupă de îngrijirea plăgii, starea de stress a pac i- 
entului, starea de bine a acestuia în general. 

           Fumatul și drogurile au impact asupra proceselor asociate cu 
vindecarea plăgii, de ex. aportul de oxigen, cresc riscul de apari- 
ţie a unor probleme de sănătate ca afecţiunile arteriale și pot 
afecta alţi factori cum este nutriţia. 

           Probleme psihologice 
o Alegerile pacientului și motiva ţia acestuia joacă un rol 

important în îngrijirea plăgii. Dacă pacientul nu este de 
acord cu planul de îngrijire și punc tul lui de vedere nu es- 
te luat în considerare este de așteptat ca acceptarea pla- 
nului terapeutic de către acesta să fie scăzută. 

o Impactul plăgii asupra individului și calită ţii vieţii acestu- 
ia trebuie luate în considerare pentru a identifica orice 
alte  nevoi,  precum și  probabilitatea ca pacientul  să se 
conformeze tratamentului. 
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Evaluarea plăgii 
 
Istoricul și cauza provocatoare a plăgii trebuie notate pentru a ajuta la 

diagnosticarea plăgii. Oricum, aceste informaţii trebuie luate în consi- 
deraţie împreună cu semnele clinice. Este folositoare utilizarea tabele- 
lor de evaluare pentru a organiza și analiza informaţiile și a monitoriza 
evoluţia plăgii (anexa 1). Informaţiile care trebuie considerate ca parte 
a evaluării plăgii includ: 

           Localizarea plăgii – poate ajuta la diagnostic, de ex. o plagă situ- 
ată pe o proeminenţă osoasă poate fi un ulcer de presiune și va 
ajuta la alegerea tratamentului. 

           Forma  și  mărimea  plăgii  –  această  informaţie  trebuie  notată 
pentru a facilita observarea evoluţiei plăgii. Există diferite me- 
tode pentru a realiza aceasta, inclusiv: 

o Folosirea unei  rigle pentru a măsura lungimea, lăţimea și 
adâncimea acesteia. 

o Desenarea plăgii. 
o Încercuirea plăgii. 
o Fotografierea. 

           Tipul de ţesut – aceasta ajută la deciderea schemei de tratament 
potrivite: 

o Ţesut necrozat și  lichefiat – acestea sunt ţesuturi devita- 
lizate care întârzie vindecarea. În cele mai multe cazuri 
scopul tratamentului este îndepărtarea lor din plagă prin 
debridare. 

o Oase, tendoane și mușchi – când sunt expuse structuri 
mai  profunde  vindecarea  plăgii  probabil  va  dura  mai 
mult şi creşte riscul de complicaţii ca infecţia și pierderea 
funcţionalităţii. 

o Corpuri străine de ex. suturi, fragmente osoase. 
o Granulaţie  –  este  importantă  recunoașterea  diferenţei 

dintre ţesutul sănătos și cel bolnav. Granulaţia sănătoasă 
are o  aspect roșu, strălucitor și granulat.  Granulaţia p a- 
tologică poate apărea întunecată, sângerează ușor și 
proemină din suprafaţa   plăgii. Aceasta poate indica in- 
fecţie,  aport  sanguin  insuficient  sau  prezenţa  de  corpi 
străini. 
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o Epitelizarea – scopul   îngrijirii plăgii este crearea unui 
mediu în care celulele epiteliale pot migra rapid  prin su- 
prafaţa plăgii. 

           Mirosul –   fetorul poate indica prezenţa bacteriilor în plagă și 
poate fi deranjant pentru pacienţi și personalul me dical. 

           Exsudate – fluidele din plagă au un rol important de jucat în 
vindecare  deoarece pot ajuta la proliferarea ţesutului nou și fa- 
cilitează răspunsul imun.5 Totuși, exsudatele pot avea un impact 
negativ asupra vindecării. Fluidul insuficient va avea impact ne- 
gativ asupra migrării celulelor; prea mult fluid va duce la mace- 
rarea ţesuturilor și va crește riscul de infecţie. S-a descoperit că 
fluidele din plăgile cronice blochează proliferarea celulară și 

angiogeneza și conţine cantităţi excesive de   metaloproteinaze 
matriceale (MMP) care pot distruge proteinele vitale pentru re- 
pararea ţesuturilor.6  Când evaluăm exsudatul trebuie luate în 
considerare consistenţa, culoarea, mirosul și cantitatea. Fluidele 
normale din plagă sunt seroase și lichide, iar cantit atea depinde 
de suprafaţa plăgii. Exsudatul poate fi afectat de infecţii, patolo- 
gie de fond adiacentă (ex. boala cardiacă congestivă), status nu- 
triţional și de prezenţa ţesuturilor necrozate sau  lichefiate. Mă- 
surarea exsudatului este relativ subiectivă și pentru determina- 
rea cantităţii este necesară examinarea pansamentelor murdare. 

           Semnele de infecţie sau inflamaţie – inflamaţia este un proces 
normal în cadrul vindecării plăgii deoarece în acest stadiu apor- 
tul sanguin este crescut pentru satisfacerea necesităţilor nutri- 
tive și îndepărtarea  detritusurilor din plagă. Este imperios ne- 
cesară recunoașterea semnelor de infecţie, pentru ca tratamen- 
tul corect să poată fi iniţiat la timp.   Cele mai multe plăgi sunt 
contaminate sau colonizate cu bacterii care nu vor afecta vinde- 
carea plăgii.  Când bacteriile încep să  afecteze negativ plăga sau 
pacientul, spunem că plaga este colonizată critic sau chiar infec- 
tată. Infecţia poate apărea local sau sistemic. Există un număr de 
semne clinice de infecţie care includ abcesul, celulita, secreţiile 
(de exemplu puroi), întârzierea vindecării, deschiderea plăgii, 
decolorarea ei, granulare friabilă, mirosul neplăcut, durerea în 
stadii în care n-ar trebui să apară.7 
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 Starea tegumentului înconjurător şi a marginii plăgii  orientează 

alegerea planului de tratament corespunzător și evaluarea lui 
trebuie să includă prezenţa: 

o Eczemelor. 
o Maceraţiilor și excoria ţiilor. 
o Margini ridicate. 
o Înfundarea plăgii. 

           Dureri legate de plagă sau proceduri. 
           Factori specifici legaţi de plagă, de ex. legat de un ulcer de gam- 

bă este necesară și evaluarea membrului inferior și a statusului 
arterial. 

 
Diagnostic 

 
Următorul stadiu în îngrijirea pacientului este diagnosticarea tipului de 
plagă și  a  bolilor de  fond asociate.  Plaga trebuie interpretată ca un 
simptom al problemei determinante și nu ca problemă în sine. Există o 

gamă largă de probleme și afecţiuni care pot duce la apariţia unei plăgi, 
inclusiv: 

           Escare (cunoscute ca și ulcere de presiune, ulcere de decubit, ul- 
cere de pat). 

           Ulcere de gambă (secundare unor afecţiuni venoase, afecţiuni 
arteriale sau a unei combinaţii între insuficienţa venoasă și art e- 
rială). 

              Ulcere ale  piciorului diabetic. 
           Arsuri. 
           Traumatisme. 
           Dehiscenţa plăgilor chirurgicale. 
           Abcesul/infecţia. 
           Ulcerele vasculitice. 
              Malignităţi. 
           Problemele autoimune ex. piodermita gangrenoasă,  pemfigusul. 

Este esenţial ca  practicienii să ia în considerare  îngrijirea pacientului 
holistic. De exemplu, dacă un pacient dezvoltă un ulcer de presiune și 
asistenta medicală nu include repoziţionarea sau reducerea presiunii în 
planul de îngrijire, plaga este puţin probabil să se vindece. 
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Îngrijirea pacientului 
Dezvoltarea și utilizarea politicilor și ghidurilor privind  îngrijirea pl ă- 
gilor practicienilor oferă  un cadru potrivit pentru tratarea pacienţilor, 
de ex. în cazul ulcerului de decubit ghidurile sugerează strategii specifi- 
ce cum ar fi prevenirea presiunii pe zonele afectate. 
Odată ce tipul de plagă a fost diagnosticat, este necesar un plan de în- 
grijire care să se adreseze factorilor care pot afecta procesul de vinde- 
care. Acesta poate include domenii ca: 

           Nutriţia și hidratarea – pacientul trebuie să aibă un aport nutri- 
tiv și hidric adecvat pentru susţinerea vindecării plăgii. Acest 
aport trebuie să includă proteine, calorii, vitamine și minerale 
cum sunt vitamina C și zincul, esenţiale pentru formarea colage- 
nului. 

       Asistenţa durerii prin folosirea analgeziei,  îngrijirea adecvată a 
plăgii și alte tehnici, cum ar fi asistenţa anxietăţii.4 

           Mobilitatea. 
         Îngrijirea afecţiunilor asociate, ex. diabetul – control glicemiei, 

evitarea decubitului prelungit. 
        Decompresiune pentru ulcerele de presiune. 

 
Îngrijirea plăgii 

Scopul  îngrijirii locale a plăgii este de a asigura condiţii optime pentru 
vindecare, iar dacă acest lucru nu este posibil – să amelioreze simpto- 
mele, cum este cazul în afecţiunile terminale. 

 
Pregătirea plăgii 
Pregătirea plăgii este descrisă ca o structură sistematică pentru îngriji- 
rea acesteia. Constă din patru componente:6 

           Ţesutul – trebuie identificate ţesuturile viabile și cele neviabile. 
Ţesutul devitalizat întârzie vindecarea și acţionează ca un focar 
pentru infecţii. Din acest motiv este esenţială luarea în conside- 
rare a debridării acestuia. Există un număr de metode pentru a 
se realiza acest lucru: 

o Debridarea autolitică este partea din procesul de vinde- 
care în care organismul produce enzime proteolitice care 
distrug ţesuturile moarte. Multe produse moderne de în- 
grijire a plăgii ajută la crearea unui mediu care să facili- 
teze acest proces. 
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o Debridarea biologică  – realizată cu viermi sterili din lar- 
vele muștei Lucila  sericata, care sunt folosiţi în unele ţări 
pentru a îndepărta rapid ţesuturile moarte din plagă fără 
a dăuna ţesuturilor sănătoase. 

o Debridarea chirurgicală efectuată cu bisturiul de către un 
medic antrenat și competent este o metodă rapidă, dar 
care comportă riscul lezării ţesuturilor înconjurătoare și 
al durerii. 

           Controlul inflamaţiei și infec ţiei – infecţia poate avea conse- 
cinţe semnificative asupra procesului de vindecare și în unele 
cazuri, dacă nu este tratată corespunzător, poate duce la apariţia 
septicemiei. Inflamaţia cronică sau anormală de asemenea poate 
afecta vindecarea. Infecţia poate fi prevenită prin: 

o Reducerea focarelor de infecţie, de ex. prin îngrijirea efi- 
cientă a exsudatelor, debridarea plăgii. 

o Pansamente topice antimicrobiene. 
o Steroizi topici pentru inflamaţii ca eczeme. 
o Antibioterapie sistemică. 

      Balanţa umidităţii – plaga trebuie  menţinută nici foarte usca- 
tă nici foarte umedă. Pot fi folosite comprese care dau sau ab- 
sorb fluidele, dar trebuie luate în considerare și alte metode de 
control hidric, de ex. pansamentele progresiv compresive pot fi 
de  folos  în  edemul  membrelor și  în  consecin ţă  în  ulcerul  de 
gambă. 

           Marginea plăgii– aspectul final al pregătirii patului plăgii este 
marginea acesteia. 

o Facilitarea epitelizării prin vindecare umedă. 
o Luarea în considerare a terapiilor avansate sau a chirur- 

giei. 
o În acest punct trebuie analizat și reevaluat planul de î n- 

grijire. 
 
Tipuri și op ţiuni de pansament 
Pentru a realiza obiectivele tratamentului, personalul trebuie să înţe- 
leagă  îngrijirea locală a plăgilor și pansamentul; aceasta include indic a- 
ţiile clinice și modul de acţiune al produselor existente. De asemenea 
trebuie să fie conștient de toate precau ţiile  sau contraindicaţiile. Există 
o serie de factori care influenţează alegerea pansamentului de utilizat: 
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 Obiectivul tratamentului, de ex. debridare, protecţie, absorbţie, 

controlul simptomatologiei. 
           Disponibilitatea și costul pansamentului. 
           Frecvenţa aplicării, ușurinţa folosirii și purtării în timp. 
           Capacitatea de  manipulare a fluidelor și alţi indicatori de folosi- 

re. 
           Confortul și conformabilitatea. 
           Cunoștinţele și nivelul de pregătire al persoanei care aplică pa n- 

samentul. 
 

Tipul de pansament Indicaţia clinică 

Pansament non / slab 
aderent  

Protejarea plăgii. Are puţin de oferit în sen- 
sul absorbţiei. 

Comprese / tampoane 
absorbante  

Pot fi folosite pentru absorbţia exsudatelor 
și oferă protecţie plăgii. 

Hydrogel  Hidratează plaga. Nu se folosesc în plăgile 
cu exces de exsudat. Necesită un pansament 
secundar. 

Hidrocoloizi  Pot fi folosiţi pentru facilitarea debridării și 
vindecare umedă. La contactul cu exsudatul 
din plagă hidrocoloizii formează un gel. Dis- 
ponibili sub formă de gel amorf sau foi. 

Spumă Absoarbe exsudatele și protejează plaga. 
Disponibile  în  versiuni  adezive  sau  non- 
adezive. De asemenea sunt disponibile com- 
prese de spumă siliconică moale care  redu- 
ce durerea și trauma la schimbarea pansa- 
mentului. 

Hidrofibre și alginaţi Folosiţi pentru absorbţia excesului de exsu- 
dat. Pot fi folosiţi pe plăgi   superficiale sau 
în cavităţi, dar nu trebuie îndesate în aces- 
tea   deoarece au tendinţa de a se umfla la 
contactul cu exsudatele. 

Filme semi-permeabile  Pansamente de film adeziv ce oferă protec- 
ţie plăgilor cu secreţie puţină. Sunt permea- 
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Transparente bile pentru umezeală, vapori și gaze. 
Pansamente chirurgica- 
le 

Protecţie  pentru  plăgi  superficiale  sau  cu 
vindecare de primă intenţie. 

Pansamente 
antimicrobiene. 

O   gamă de diferite pansamente antimicro- 
biene sunt disponibile, inclusiv produse ba- 
zate pe iod, cum sunt Inadine sau Iodoflex; 
bazate pe argint, ex. Askina Calgitrol Ag, 
Aquacel Ag, Acticoat; pansamente cu miere 
sau Polyhexamethylenebiguanide. Aceste 
produse acţionează prin afectarea celulelor 
bacteriene și a ADN-ului microbian. 
Aceste produse nu se folosesc de rutină ci 
numai în prezenţa colonizării critice sau a 
infecţiei. 

 

Curăţarea plăgii și minimizarea contaminării la schimbarea pa n- 
samentului 

 
Odată ce pansamentul a fost ales, personalul medical trebuie să aibă 
cunoștin ţele și aptitudinile necesare pentru aplicarea corectă a pansa- 
mentului. Trebuie urmate recomandările fabricantului sau ghidurile și 
protocoalele spitalului. Pentru evitarea contaminării plăgii sau a pan- 
samentelor se va efectua o igienă corectă a mâinilor, se vor utiliza echi- 
pamente de protecţie, mănuși și șorţuri și o tehnică aseptică cum este 
tehnica aseptică fără atingere (ANTT). 

 

Curăţarea plăgii nu trebuie să devină o practică de rutină, ci trebuie să 
se bazeze pe nevoi reale, cum ar fi confortul pacientului sau înlăturarea 
detritusurilor din plagă. Produsul cu care se efectuează curăţarea tre- 
buie să nu fie toxic, de ex. în Marea Britanie acesta va fi apa potabilă 
călduţă sau serul fiziologic, căci acestea nu afectează ţesuturile sănă- 
toase, spre deosebire de peroxidul de hidrogen (apa oxigenată).8 

 

De asemenea sunt disponibile solutii avansate de curatare si irigare a 
plagilor pe baza de Poliaminopropil biguanidă (Polihexanida), substan- 
ţa cu potenţial hipoalergenic binecunoscut. Rezultatele studiilor clinice, 
precum si  utilizarea  practica pe perioade indelungate,  au evidentiat 
faptul că substanţa este netoxică pentru ţesuturi şi nu s-au semnalat 
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cazuri de rezistenţă a microorganismelor. Metoda de curăţare preferată 
este irigarea, căci tampoanele de vată pot lăsa în urmă fibre care vor 
întârzia vindecarea. 

 
Evaluarea 
Odată ce a fost iniţiat un tratament se va fixa o dată de evaluare pentru 
monitorizarea progreselor pacientului. Această evaluare include  reve- 
derea factorilor care afectează vindecarea și a plăgii însăși. Cu trecerea 
timpului poate deveni necesară modificarea obiectivelor tratamentului, 
de ex. după ce o plagă necrozată a fost debridată tratamentul se va axa 
pe facilitarea vindecării umede.   Când plaga nu evoluează conform 
așteptărilor sau apar efecte  nedorite, se va reface evaluarea iniţială. 
Poate fi necesară implicarea altor membri ai unei echipe multidiscipli- 
nare. 

 
Concluzie 
Vindecarea plăgilor este un proces complex afectat de o largă gamă de 
factori. De aceea este esenţială efectuarea unei evaluări corecte și det a- 
liate pentru identificarea strategiilor terapeutice cele mai potrivite. 
Progresul pacientului trebuie monitorizat și tratamentul ajustat atunci 
când obiectivele nu sunt realizate. De asemenea este vitală abordarea 
multidisciplinară a îngrijirii plăgii pentru venirea în întâmpinarea ne- 
voilor pacientului, de ex. chirurg vascular, asistentă medicală, fiziotera- 
peut.  Implicarea pacientului și oferirea de informaţii acestuia constitu- 
ie condiţii de bază pentru o îngrijire eficientă, deoarece identificarea 
nevoilor pacientului și complian ţa acestuia cu obiectivele îngrijirilor 
este mai ușor de atins. Documentarea clară și extinsă stă la baza unei 
îngrijiri eficiente,  permiţând monitorizarea evoluţiei plăgii și comuni- 
carea  cu colegii din echipă în timp. 
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Anexa 1 
 

 

Fișă de evaluare a plăgii 
 

Nume : Data nașterii: 

Număr F.O. Secţie: 

Stare nutriţională:  

Factori care pot întârzia vindecarea (ex. stilul de viaţă, medicamente, alte 
afecţiuni sau boli cronice): 

Alergii: Consimţământul pacientului: DA / NU 

Echipamente folosite (ex. saltele, perne, dispozitiv de mutare a bolnavului): 

Tipul plăgii/Grad/Categorie (EPUAP1): 

Identificarea locaţiei plăgii (numerotate dacă sunt mai multe plăgi): 

 

 
 
 
 
 
 

1 
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
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Localizarea 
plăgii: 

 
Durerea 
(a) niciuna 
(b) la intervale 
(c) la schimba- 
rea pansamen- 
tului 
(d) continuă 
Mărime 
Lungime  (cm) 
Lăţime  (cm) 
Profunzime 
Adâncime 
(cm) 
Fotografie 
(dată) 

% din fiecare 
tip de ţesut 
(a) epitelizant 
(b) granulaţie 
sănătos 
(c) granulaţie 
nesănătos 
(d) supra- 
granulaţie 
(e) pungă de 
puroi 
(f) necroză (g) 
altele  

Pielea încon- 
jurătoare 
(a) sănătoasă / 
intactă 
(b) uscată / 
ascendentă 
(c) eczemă 
(d) fragilă 

 

 

Data eva- 
luării 

iniţiale 

Evaluarea plăgii 

Dată          Dată          Dată          Dată          Dată 
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(e) 
edematoasă 
(f) macerată 
(g) eritem 
(h) excoriaţie 
Mirosul plăgii 

(a) fără 
(b) slab 
(c) puternic 
Exsudat din 
plagă 
(a) clar 
(b) roșu (c) 
verde (d) 
galben 
Cantitatea 
exsudatului 
(a) fără 
(b) puţin 
(c) mediu 
(d) mare / 
abundent, ţâş- 
neşte 

Infecţie 
(a) infecţia 
prezentă 
(b) recoltată 
cultură prin 
tampon 
(c) acţiuni 
efectuate 
(enumerare): 

Nume: 
Semnătură: 
Funcţie: 
Dată: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da/Nu        Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu 
 
Da/Nu        Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu      Da/Nu 
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CAPITOLUL 10 

CONTROLUL INFECŢIILOR DETERMINATE DE 

MICROORGANISME SEMNIFICATIVE CAROLE 

HALLAM 
 

 
 
 

Există infecţii determinate de anumite microorganisme al căror control 
are o   importanţă deosebită în prevenirea infecţiilor nosocomiale, de- 
numite şi microorganisme “de alertă”. Aceste microorganisme se răs- 
pândesc rapid şi determină izbucniri epidemice, sunt dificil de tratat 
fiind rezistente la multe antibiotice, sau pot cauza boli grave, reprezen- 
tând un risc de sănătate publică pentru pacienţi, personal sau vizita- 
tori.1 

 

Rezistenţa la antibiotice apare ca o evoluţie naturală a microbilor în urma 
expunerii la antimicrobiene. Principiul rezistenţei la antibiotice a fost des- 
cris ca “supravieţuirea celui mai adaptat”. Acolo unde agenţii antibacteri- 
eni omoară bacteria susceptibilă, microorganismul rezistent supravieţu- 
ieşte şi se multiplică şi poate infecta/ coloniza alţi pacienţi. Rezistenţa 
poate să apară prin mutaţie, transfer de gene sau prin dezvoltarea specii- 
lor cu rezistenţă moştenită. Importanţa acestor procese variază cu micro- 
organismul, cu agentul antimicrobian şi cu contextul instituţional. 

 

 
În acest capitol  se vor prezenta următoarele microorganisme: 

 

           Staphylococcus aureus, inclusiv MRSA 

           Streptococ hemolitic de grup A 
           Bacili Gram negativi 
           Enterococi rezistenţi la glicopeptide 
           Tuberculoza 
           Clostridium difficile 
           Gastroenteritele virale 
           Virusuri cu transmitere prin sânge 
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Staphylococcus aureus2-6 

 
Staphylococcus aureus este o bacterie care se întâlneşte în mod obişnuit 
pe tegument şi mucoase sănătoase. Preferă suprafeţele umede ale cor- 
pului, cum sunt narinele, axilele şi zonele inghinale.  Dacă bacteria pă- 
trunde în organism, poate determina o gamă largă de manifestări clini- 
ce, de la forme uşoare la forme grave periclitante de viaţă. Acestea in- 
clud: infecţii cutanate şi ale plăgilor, eczeme infectate, abcese sau infec- 
ţii osteoarticulare, infecţii ale valvelor cardiace (endocardita), pneu- 
monie şi bacteriemie (infecţie sanguină). Staphylococcus aureus produ- 
ce şi toxine, care pot cauza toxiinfecţii alimentare dacă sunt contamina- 
te alimente incorect preparate, şi, de asemenea, sunt   legate   de sin- 
dromul de şoc toxic stafilococic. 

 

Unele tulpini produc o altă toxină denumită   leucocidina Panton- 
Valentine (PVL); acestea sunt implicate în boli mai grave. Toxina PVL 
(numită astfel după Panton şi Valentine, cei doi medici care au desco- 
perit-o) acţionează asupra leucocitele,   pe care le omoară, de aici şi 
numele de “leucocidină”). Aceste tulpini cauzează de obicei furuncule şi 
abcese ale pielii şi sunt asociate ocazional cu infecţii mai grave pulmo- 
nare, ale sângelui, articulare şi osoase. 

 

Unele  tulpini de Staphylococcus aureus sunt rezistente la anumite an- 
tibiotice inclusiv la flucloxacilină şi cefalosporine şi aceste tulini sunt 
raportate  ca  Staphylococcus  aureus  rezistent  la  meticilină  (MRSA). 
MRSA a devenit o problemă în anii 1960, atingând la ora actuală pro- 
porţii epidemice. Global, povara îmbolnăvirii cauzată de MRSA asociat 
îngrijirilor medicale, şi mai recent de MRSA dobândit în comunitate, 
este  în  creştere.  Unele tulpini de MRSA prezente în comunitate pot 
produce şi toxina PVL. 

 

MRSA  a dus la o presiune considerabilă asupra sistemului sanitar, prin 
creşterea duratei de spitalizare, a costurilor, morbidităţii şi mortalităţii. 
Deşi frecvenţa variază de la o ţară la alta, şi chiar de la un spital la altul, 
MRSA este unul dintre cele mai importante microorganisme rezistente 
la antibiotice în spitale. 

 

Persoanele care sunt la risc crescut de colonizare cu MRSA sunt cele cu 
spitalizări repetate şi cele cu “breşe” ale barierei de apărare cutaneo- 
mucoasă (plăgi cronice, eczeme). 
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Persoanele care sunt la risc crescut de infecţie cu MRSA includ pacienţii: 
 

           Cunoscuţi a fi colonizaţi cu MRSA; 

           Care sunt supuşi la proceduri invazive; 
           Cu  dispozitive  invazive  (intravenoase,  gastrostomie,  traheosto- 

mie, cateter uretral sau suprapubian); 
           Cu imunitate deficitară; 
           Diabetici; 
           Vârstnici; 
           Cu boli cronice; 
           Malnutriţi. 

 
Streptococul hemolitic de grup A7 

 
Streptococul hemolitic de  grup A este o bacterie întâlnită frecvent în 
patologia umană, care are ca habitat rinofaringele şi pielea oamenilor, 
adesea asimptomatic. Cele mai multe infecţii cu streptococi de grup A 
sunt  îmbolnăviri  uşoare (cum ar  fi angina  sau impetigo).  Ocazional, 
aceste bacterii pot cauza boli grave, chiar periclitante pentru viaţă. 

 

Boli grave cu streptococ de grup A pot să apară când bacteria pătrunde 
în părţi ale corpului în care nu se găseşte în mod normal, cum ar fi sân- 
gele, muşchii sau plămânii. Acestea sunt numite boli invazive cu strep- 
tococ de grup A. Două dintre cele mai grave, forme de boală invazivă cu 
streptococ de grup A, rar întâlnite, sunt fasceita necrozantă şi sindro- 
mul de şoc toxic streptococic. 

 

Fasceita necrozantă e o boală rapid progresivă care distruge muşchii, 
ţesutul celular subcutanat şi tegumentul. Sindromul de şoc toxic strep- 
tococic conduce la prăbuşirea rapidă a tensiunii arteriale şi insuficienţă 
de organe (de exemplu: rinichi, ficat, plămâni). Decesul survine conse- 
cutiv infecţiei la 10-15% din pacienţii cu boală invazivă cu streptococ 
de grup A, la aproximativ 25% din pacienţii cu fasceită necrozantă şi la 
mai mult de 35% din pacienţii cu sindrom de şoc toxic streptococic. 

 

Bacili Gram-negativi4,8-10 

Bacilii Gram-negativi sunt implicaţi cu frecvenţă variată în apariţia a patru 
dintre cele mai frecvente tipuri de infecţii nosocomiale: pneumonii, infecţii 
ale plăgilor operatorii, infecţii de tract urinar şi infecţii ale sângelui. Cele mai 
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întâlnite  bacterii  de  acest  tip  sunt:  Escherichia  coli  (E.  coli), Klebsiella, 
Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter şi Acinetobacter spp.  Îm- 
preună aceşti germeni pot fi numiţi bacili Gram negativi. 

 

Bacilii Gram-negativi se întâlnesc în mod obişnuit în tractul gastrointestinal, 
în apă şi sol. Colonizarea pacienţilor spitalizaţi cu aceşti bacili apare frecvent. 
Adesea, aceste microorganisme folosesc mai multe mecanisme pentru a do- 
bândi rezistenţă împotriva aceluiaşi antibiotic.    Bacteriile multirezistente 
sunt întâlnite mai frecvent  acolo unde există o utilizare excesivă a antibioti- 
celor cu spectru larg şi unde pacienţii sunt imunocompromişi. Bacilii Gram- 
negativi au fost implicaţi în izbucniri epidemice de infecţie în secţii de terapie 
intensivă, neonatologie şi oncologie. 

 

 
Enterobacteriacee (Escherichia coli şi Klebsiella pneumoniae) 
Este un grup larg de bacili care fac parte   din flora gastrointestinală 
normală. Sunt printre cele mai frecvente microorganisme izolate de la 
pacienţi. Cauza comună a rezistenţei este producerea de β- lactamaze, 
enzime care distrug unele peniciline şi cefalosporine. Speciile Serratia 
şi Enterobacter pot  fi şi ele multirezistenţă la antibiotice. 

 
Beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL) 
ESBL sunt enzime produse de Escherichia coli (E. coli) şi Klebsiella, care 
le fac rezistente la cefalosporine, antibioticele cele mai utilizate în mul- 
te spitale. ESBL au fost descrise pentru prima dată la mijlocul anilor 
1980 şi în anii 1990 şi au fost găsite mai ales la speciile Klebsiella, în 
principal în secţiile de terapie intensivă în care se acordau îngrijiri ce- 
lor mai vulnerabili pacienţi. 

 

A apărut o nouă clasă de ESBL (numită enzime CTX-M) şi acestea au fost de- 
tectate la scară largă printre bacteriile E. coli. Aceste E. coli producătoare de 
ESBL au rezistenţă la peniciline şi la cefalosporine şi sunt implicate cel mai 
frecvent în infecţiile de tract urinar. Este îngrijorător faptul că au fost întâlni- 
te atât în comunitate, cât şi în spitale, dar pacienţii cu infecţii dobândite în 
comunitate este posibil să fi avut contact anterior cu mediul spitalicesc. 

 

Acinetobacter spp 
Acinetobacter e o bacterie prezentă în mediu în apă şi sol. E un micro- 
organism  oportunist  pentru  om  şi  poate  cauza  infecţii  la  pacienţii 
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imunocompromişi, în special pneumonii asociate ventilaţiei asistate, 
bacteriemii şi infecţii de tract urinar. 

 
Pseudomonas aeruginosa 
P. aeruginosa e o bacterie nefermentativă cu largă răspândire în natură 
(medii acvatice); este rezistentă la multe antibiotice. Poate fi un micro- 
organism oportunist pentru oameni şi o cauză importantă de infecţii 
nosocomiale. P. aeruginosa e responsabilă de o gamă largă de infecţii 
grave printre care: pneumonii asociate ventilaţiei asistate, bacteriemii 
şi infecţii de tract urinar. 

 
Enterococii rezistenţi la glicopeptide11,12 

 
Enterococii sunt bacterii întâlnite în mod obişnuit în intestinul oameni- 
lor. Pot fi întâlniţi şi în tractul vaginal şi în orofaringe.  Enterococii tole- 
rează o gamă variată de condiţii de creştere, supravieţuiesc bine în me- 
diu şi sunt rezistenţi la multe antibiotice.  De obicei nu sunt patogeni, 
dar pot cauza infecţii grave la bolnavii gravi, imunocompromişi şi la cei 
cu dispozitive invazive. 

 

Există multe specii de enterococi, dar majoritatea infecţiilor sunt cau- 
zate de Enterococcus faecium şi Enterococcus faecalis. Enterococii rezis- 
tenţi la glicopeptide sunt rezistenţi la antibioticele din  clasa  glicopep- 
tidelor (vancomicina şi teicoplanina) şi sunt cunoscuţi şi sub denumi- 
rea de enterococi rezistenţi la vancomicină (VRE). 

 

Următoarele persoane sunt la risc crescut de infecţie cu VRE: 
 

 Persoane care au fost tratate anterior cu vancomicină sau cu al- 

te antibiotice   timp îndelungat. 

           Persoane spitalizate, în special cu tratament antibiotic de lungă 
durată. 

           Imunocompromişi (pacienţii din secţii de terapie intensivă, on- 
cologie, transplant). 

           Persoane care au suportat diferite intervenţii chirurgicale, cum 
ar fi chirurgia abdominală sau toracică. 

           Persoane cu dispozitive medicale inserate pentru o durată de 
timp, cum ar fi cateterele centrale venoase sau urinare. 

           Persoanele colonizate cu VRE. 
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Tuberculoza13-17 

 
Tuberculoza (TB) este o boală cauzată de Mycobacterium tuberculosis; 
această bacterie face parte din complexul M. tuberculosis, care include 
M. tuberculosis, M. bovis şi M. africanum.  Tuberculoza e o boală cu loca- 
lizare în principal pulmonară, dar care poate afecta orice organ sau ca- 
re poate evolua la infecţie generalizată. 

 

TB are o perioadă lungă de incubaţie, putându-se croniciza şi existând 
riscul de reactivare. TB se transmite prin picături  nucleosoli, eliminate 
de către persoanele cu boală pulmonară activă în timpul tusei  şi care 
pot rămâne suspendate în aer perioade îndelungate de timp. Bacteriile 
sunt inhalate în plămâni şi se multiplică în alveole; doza infectantă este 
mică. După pătrunderea în organism, M. tuberculosis poate disemina 
către oricare alte organe. Persoanele infectate cu bacilii TB nu dezvoltă 
neapărat boala. 

 

Localizarea la nivelul plămânilor e cea mai obişnuită (TB pulmonară). 
Alte localizări  obişnuite sunt: pleura, sistemul nervos central, sistemul 
limfatic, sistemul genito-urinar, oasele şi articulaţiile. TB cu altă locali- 
zare decât cea pulmonară este denumită TB extrapulmonară şi nu e 
contagioasă. 

 

Conform datelor OMS fiecare persoană cu TB, dacă nu este tratată, va 
infecta în medie între 10-15 persoane pe an. TB primară este de obicei 
asimptomatică şi doar în 10% din cazuri progresează spre boala mani- 
festă clinic. În celelalte 90% din cazuri, TB poate să rămână în formă 
latentă pentru mulţi  ani şi să se  reactiveze în condiţii de imunitate 
compromisă, cu apariţia TB secundare. 50% dintre persoanele cu TB 
clinic manifestă, dacă nu sunt tratate, decedează în 5 ani, 25% se vin- 
decă spontan şi 25% rămân infectante. 

 

Factorii de risc pentru dobândirea TB sunt: 
 

           Boli imunodeprimante, cum sunt cancerul sau infecţia cu HIV. 

           Contact apropiat cu o persoană cu TB activă. 
           Îngrijirea pacienţilor cu TB activă. 
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 Condiţii aglomerate de locuit sau de muncă: închisori, cămine de 

îngrijire, adăposturi pentru oamenii străzii, în care sunt persoa- 
ne cu TB activă. 

           Accesibilitate redusă la sistemul de sănătate. 
           Consumul de alcool sau droguri. 
           Călătorie în zone în care TB este endemică. 
           Populaţia provenind din zonele în care TB este endemică. 
           Anumite medicamente utilizate  în tratamentul  artritei  reuma- 

toide. 
 
Clostridium difficile11,18-19 

 
Clostridium difficile (C. difficile)  e o bacterie care formează spori, cu 
răspândire largă în sol şi în tractul intestinal al animalelor. Sporii sunt 
rezistenţi la căldură, uscăciune şi agenţi chimici. Acest lucru îi permite 
microorganismului să supravieţuiască uşor în mediu. 

           Până la 3% din adulţii sănătoşi sunt colonizaţi cu C. difficile. 
           În mediul de spital sporii supravieţuiesc foarte bine. 
           C. difficile este recunoscut acum ca un microorganism care de- 

termină infecţii asociate îngrijirilor medicale, de obicei asociat 
cu administrarea unui tratament antibiotic. 

           Tabloul clinic este variat de la colonizare asimptomatică la dia- 
ree de gravitate variabilă şi până la colită pseudomembranoasă 
care poate periclita viaţa. 

Infecţia cu C. difficile apare de obicei când flora intestinală normală este 
distrusă de antibiotice. Microorganismul produce toxine care determi- 
nă inflamaţia colonului cu apariţia diareei şi adesea afectează pacienţii 
care au boli foarte grave. Diagnosticul se pune prin detectarea micro- 
organismului şi a toxinelor acestuia în probe de scaun. 

 

Unităţile sanitare sunt un mediu ideal cu indivizi  receptivi şi cu condi- 
ţii favorabile pentru transmiterea microorganismului. Principalul fac- 
tor de risc pentru dobândirea infecţiei cu C. difficile este administrarea 
antibioticelor, în special a cefalosporinelor de generaţia III, deşi aproa- 
pe toate antibioticele au fost implicate. Studiile arată că limitarea utili- 
zării antibioticelor implicate a dus la reducerea numărului de infecţii cu 
C. difficile. Alţi factori de risc sunt: 
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 Vârsta, în special peste 65 de ani, pacienţii vârstnici cu alte boli 

de fond sunt la mare risc. 
           Pacienţii care au fost supuşi la intervenţii chirurgicale gastroin- 

testinale/ cu manipulare a tractului gastrointestinal. 
           Cei cu  instituţionalizări de lungă durată în spitale sau  în cămi- 

nele de îngrijire sau cu alţi factori care măresc receptivitatea la 
infecţie. 

           Dacă  pacientul  prezintă  diaree  abundentă,  necontrolabilă  sau 
explozivă, riscul transmiterii infecţiei cu C. difficile la alţi paci- 
enţi din imediata apropiere creşte semnificativ. 

           Utilizarea inhibitorilor pompei de protoni (ex. Lansoprazol). 
Modul de transmitere poate fi de la pacient la pacient, prin mâinile şi/ 
sau uniformele personalului medical sau prin elementele de mediu, în 
special dacă nu se respectă standarde înalte de curăţenie şi dezinfecţie. 

 

Curăţenia şi dezinfecţia necorespunzătoare a echipamentelor utilizate 
de pacienţi cum sunt ploştile, fotoliile mobile cu oliţe pentru toaletă şi 
grupurile sanitare creşte riscul răspândirii în mediu, de aceea este ex- 
trem de important ca  aceste operaţiuni să se efectueze corect. 

 

 
Gastroenteritele virale – Norovirusuri14-15,20-21 

 
Norovirusurile, numite iniţial virusuri ‘Norwalk-like’, aparţin familiei 
Caliciviridae. Virusul Norwalk a fost identificat în 1969 în Norwalk, Ohio, 
unde a cauzat o izbucnire epidemică printre elevi şi cadre didactice. 

 

Norovirusurile au devenit o problemă importantă de sănătate publică, cau- 
zând izbucniri epidemice nosocomiale, cu afectarea unui număr mare de 
pacienţi şi personal, împiedicând desfăşurarea corespunzătoare a activităţii 
medicale. Gastroenteritele virale cauzate de norovirusuri sunt numite şi 
“vărsături de iarnă”, deoarece majoritatea izbucnirilor epidemice apar în 
lunile de iarnă, fiind însă posibile pe tot parcursul anului. 

 

Infecţia cauzată de norovirusuri determină manifestări clinice uşoare, 
cu durata între 12-60 de ore şi este autolimitată. Simptomele includ 
greţuri, vărsături,  crampe abdominale, diaree şi cefalee; pot fi prezente 
toate aceste simptome, sau numai unele dintre ele. 
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Perioada de incubaţie e relativ scurtă, cu apariţia simptomelor la 10 – 
50 de ore după momentul infectant. Perioada de contagiozitate este de 
la apariţia simptomelor şi până la 48 de ore după dispariţia acestora. Se 
presupune că imunitatea se instalează postinfecţios, dar cu durată de 
numai câteva luni. 

 

Norovirusurile se transmit pe cale fecalo-orală, în principal de la per- 
soană la persoană, dar şi prin alimente contaminate. Se presupune că 
transmiterea se poate face şi prin particulele de virus care ajung în aer 
în timpul perioadelor de vărsături. Doza infectantă este mică, ceea ce 
face ca rata de atac la cei expuşi la virus să fie mare (~50% la pacienţi 
şi ~25% la personal) în izbucnirile epidemice nosocomiale. 

 

Criteriile Kaplan* (descrise mai jos) sunt utile pentru a determina dacă 
o izbucnire epidemică cu simptomatologie de gastroenterită poate fi de 
cauză virală: 

 

Apariţia bruscă a simptomelor, de obicei după o incubaţie de 15-50 de 
ore*. 

               Durata medie a bolii: 12-60 de ore*. 
               Prezenţa vărsăturilor în 50% din cazuri*. 
               Coproculturile sunt negative pentru patogeni bacterieni*. 
               Simptomele sunt prezente atât la personal, cât şi la pacienţi. 
               Rata de atac şi rata de atac secundar sunt mari. 
               Mai mult de jumătate din cazuri prezintă greţuri, dureri abdo- 

minale şi peste o treime prezintă stare de rău, subfebrilităţi, mi- 
algii şi cefalee. 

 
Virusuri cu transmitere sanguină11,22-24 

 
Virusurile cu transmitere sanguină sunt virusuri pe care anumi- 

te persoane le “poartă” în sânge şi care pot cauza îmbolnăviri grave la 
anumite persoane şi manifestare clinică uşoară sau asimptomatică la 
alte persoane. Virusurile se pot transmite la altă persoană, indiferent 
dacă purtătorul prezintă sau nu semne de boală. 

 
Cel mai mare interes îl prezintă următoarele virusuri transmisibile prin 
sânge: 
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 Virusul hepatitei B (VHB), virusul hepatitei C, care pot ca- 

uza hepatită; 
          Virusul imunodeficienţei umane (HIV) care cauzează sin- 

dromul  de  imunodeficienţă  dobandită  (SIDA),  afectând 
sistemul imun. 

 
Transmiterea acestor virusuri apare când sângele sau alte produse bio- 
logice de la o persoană contaminată pătrund în organismul unei per- 
soane  receptive, de exemplu: 

 

           Prin contact sexual; 

           Prin partajarea acelor de seringă la consumatorii de dro- 
guri IV; 

           Prin accidente cu expunere la sânge (de exemplu: înţepă- 
turi, tăieri cu obiecte ascuţite contaminate cum sunt acele, 
instrumentele sau sticla); 

           Prin transfuzii de sânge; 
           Transmitere perinatală: transmiterea poate surveni înain- 

te de naştere, în timpul naşterii sau prin alăptare la sân. 
 
 
 

Personalul medical este supus riscului de expunere ocupaţională prin: 
 

 Expunere percutană (înţepături, tăieri cu obiecte ascuţite con- 

taminate, cum sunt acele, instrumentele) 
          Expunere prin pielea care prezintă leziuni (tăieturi, escoriaţii, 

afecţiuni cutanate ca de exemplu eczema) 
          Expunerea mucoaselor (conjunctivală, bucală) 

 
Hepatitele virale 
Hepatita este o inflamaţie a ficatului, care poate fi cauzată de mai multe 
virusuri, dintre care cele mai importante sunt: virusul hepatitei A, B, C, 
D şi E.  Hepatitele A şi E se transmit în principal pe cale fecalo-orală, nu 
induc starea de purtător şi nu prezintă risc semnificativ de transmitere 
prin sânge. 
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Hepatita B 
Prevalenţa infecţiei cu VHB variază în diferitele părţi ale lumii, dar este 
mai mare în ţările în curs de dezvoltare, unde copiii se infectează frec- 
vent de la mame. Evoluţia clinică a infecţiei cu VHB este variabilă şi im- 
previzibilă, de la forme inaparente până la forme fulminante de hepati- 
tă şi deces. 

 

Perioada de incubaţie este variabilă, între 45-180 de zile. Simptomele 
care  pot  fi  prezente  includ: stare de  rău,  greaţă,  scăderea poftei de 
mâncare, disconfort abdominal, artralgii, urină închisă la culoare, scau- 
ne decolorate şi icter. Perioada de vindecare poate dura până la 6 luni 
şi unele cazuri prezintă post-viral depresie şi oboseală. 

 

În infecţiile subclinice, majoritatea persoanelor nu prezintă simptome 
sau în cel mai rău caz prezintă senzaţie de oboseală, stare de rău sau 
depresie inexplicabilă. Aceştia sunt contagioşi şi au şanse mai mari să 
devină purtători cronici. Infecţia poate să rămână nedetectată. 

 

Infecţia cronică apare când antigenul HBs (AgHBs) este încă detectabil 
în sânge după 6 luni. Toţi purtătorii cronici sunt posibile surse de infec- 
ţie. Riscul portajului cronic poate creşte în condiţii de imunitate com- 
promisă. Există    probabilitatea progresiei spre afectare hepatică per- 
manentă şi alte afecţiuni grave hepatice, cum sunt ciroza hepatică sau 
cancerul hepatic. 

 

Hepatita C 
VHC este principala cauză a hepatitelor posttransfuzionale cunoscute 
anterior ca hepatite nonA-nonB.   VHC se transmite predominant prin 
sânge şi screening-ul de rutină al donatorilor de sânge a fost introdus 
pentru a preveni transmiterea. Ea  are  de asemenea prevalenţă crescu- 
tă printre consumatorii de droguri IV, la care se răspândeşte rapid prin 
partajarea acelor. 

 

Perioada de incubaţie variază între 2 săptămâni şi 6 luni, iar faza acută 
a hepatitei C este adesea asimptomatică sau uşoară. Dacă progresează 
spre  boala  cronică,  progresia  este  de  obicei lentă  şi  cel mai  comun 
simptom este oboseala. Se estimează că 75% dintre persoanele infecta- 
te dezvoltă infecţie cronică, multe dintre  acestea dezvoltând boală he- 
patică cronică cu risc de progresie spre ciroză sau cancer. 
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Nu există vaccin disponibil împotriva hepatitei C. Transmiterea infecţi- 
ei cu VHC prin alăptare nu a fost demonstrată şi se pare că nu există 
dovezi care să sugereze că alăptarea creşte incidenţa transmiterii infec- 
ţiei la copil, care rămâne la un nivel relativ scăzut de 4% atât la copiii 
alăptaţi, cât şi la cei alimentaţi artificial, cu excepţia situaţiei în care 
sunt prezente fisuri / ragade la nivelul mameloanelor. 

 

Hepatita D 
Virusul hepatitei D (VHD) era cunoscut anterior sub numele de agentul 
Delta şi este un virus defectiv, care necesită prezenţa VHB pentru real i- 
zarea infecţiei şi a replicării. De aceea, VHD se întâlneşte numai la per- 
soanele infectate deja cu VHB sau la persoanele care se infectează cu 
ambele virusuri simultan. Hepatita acută cauzată de VHD este de obicei 
gravă şi pacienţii cu dubla infecţie VHB şi VHD de obicei dezvoltă boală 
rapid progresivă. 

 
Virusul imunodeficienţei umane (HIV) 
Virusul imunodeficienţei umane e un retrovirus, care afectează răspun- 
sul imun al organismului la infecţie şi la afecţiuni maligne. O persoană 
infectată cu HIV poate prezenta iniţial o boală acută, urmată de o pe- 
rioadă asimptomatică, deşi anticorpii faţă de virus pot fi detectaţi în 
sânge. Persoanele cu infecţie HIV pot rămâne asimptomatice mai mulţi 
ani. Afectarea sistemului imun creşte şansele apariţiei infecţiilor opor- 
tuniste şi a cancerelor. 

 

Sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA) este diagnosticat când 
o persoană cu infecţie HIV dezvoltă una sau mai multe condiţii clinice 
considerate revelatoare. Acestea includ: o gamă largă de infecţii opor- 
tuniste (de exemplu: pneumonia cu Pneumocystis carinii - PPC), anumi- 
te cancere (de exemplu sarcom Kaposi) şi condiţii patologice conside- 
rate a fi induse nemijlocit de HIV (de exemplu encefalopatia HIV). 



 

Controlul şi atitudinea în cazul infecţiilor 
 
 Precauţii de izola- 

re* 
Curăţarea şi 
dezinfecţia me- 
diului* 

Alte informaţii 
utile 

S. aureus Izolarea este nece- 
sară pentru tulpini- 
le rezistente la an- 
tibiotice. 

Curăţare şi dezin- 
fecţie obişnuită a 
mediului şi a echi- 
pamentelor, cu 
atenţie deosebită 
în zonele în care se 
acumulează pra- 
ful. 

S. aureus poate 
supravieţui pe- 
rioade îndelunga- 
te, în special în 
praf. 

Streptococ 
hemolitic de 
grup A 

Izolarea este nece- 
sară minim 24 de 
ore de la adminis- 
trarea antibioticu- 
lui adecvat. 

Curăţare şi dez- 
infecţie obişnuită 
a mediului şi a 
echipamentelor. 

 

Bacili Gram- 
negativi 

Izolarea este nece- 
sară pentru tulpini- 
le rezistente la an- 
tibiotice. 

Curăţare şi dez- 
infecţie obişnuită 
a mediului şi a 
echipamentelor, 
cu atenţie deose- 
bită în zonele în 
care este prezen- 
tă umezeala. 

Se transmite uşor 
între pacienţi cu 
dispozitive inva- 
zive; mâinile şi 
echipamentele 
trebuie curăţate 
şi dezinfectate 
după intervenţia 
la fiecare pacient 

Enterococi 
rezistenţi la 
glicopeptide 
(GRE) 

Izolarea este nece- 
sară pentru tulpini- 
le rezistente la an- 
tibiotice. 

Curăţare şi dez- 
infecţie obişnuită 
a mediului şi a 
echipamentelor, 
cu atenţie deose- 
bită în zonele în 
care se acumu- 
lează praful. 

Pot supravieţui 
pe lenjerie dacă 
nu este spălată la 
temperatură co- 
respunzătoare. 

C. difficile Izolarea este nece- 
sară până când au 
trecut cel puţin 48 
de ore de la dispa- 
riţia diareii. 

Curăţare şi dez- 
infecţie obişnuită 
cu soluţie 
clorigenă , cu 
atenţie deosebită 
în grupurile sani- 

Antisepticele pe 
bază de alcool 
pentru mâini nu 
omoară sporii, 
mâinile trebuie 
spălate cu apă şi 
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  tare şi la obiecte- 
le atinse frecvent 
de pacienţi cum 
sunt mânerele 
uşilor. 

săpun (potenţial 
de răspândire a 
sporilor chiar în 
cazurile asimp- 
tomatice). 

Tuberculoza Izolarea este necesa- 
ră pentru pacienţii 
cu TB pulmonară (de 
obicei până când 
pacientul a primit 
două săptămâni de 
tratament, dar poate 
fi mai îndelungată în 
cazurile 
multirezistente). 

Curăţare şi dez- 
infecţie normală 
a mediului şi 
echipamentelor. 

Personalul medi- 
cal ar trebui să 
poarte măşti faci- 
ale cu sistem de 
filtrare înaltă; 
dacă aceste măşti 
nu sunt disponi- 
bile, atunci trebu- 
ie purtate măşti 
chirurgicale în 
timpul proceduri- 
lor care provoacă 
tuse. 

Virusuri cu 
transmitere 
sanguină 

Izolarea nu este 
necesară decât în 
cazul în care paci- 
entul prezintă he- 
moragii necontro- 
late. 

Zonele stropite 
cu sânge trebuie 
dezinfectate şi 
curăţate imediat 
cu soluţie 
clorigenă. 

 

Gastroenteri- 
tele virale 

Izolarea este nece- 
sară până când dia- 
reea şi vărsăturile 
au dispărut de cel 
puţin 48 de ore. 

Curăţare şi dez- 
infecţie obişnuită 
cu soluţie 
clorigenă, cu 
atenţie deosebită 
în grupurile sani- 
tare şi la obiecte- 
le atinse frecvent 
de pacienţi cum 
sunt mânerele 
uşilor. 

În izbucnirile epi- 
demice este utilă 
restricţionarea 
accesului perso- 
nalului, vizitatori- 
lor şi a altor paci- 
enţi, pentru limi- 
tarea transmiterii 
infecţiei. 

 

*Mai multe informaţii despre izolarea, curăţarea şi dezinfecţia mediului 
se găsesc în capitolele 4 şi 11. 
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CAPITOLUL 11 

PRECAUŢII DE IZOLARE 
CHRISTINE BERRY ŞI CAROLE HALLAM 

 

 
Introducere 

 

Obiectivul   acestui   capitol   este   concentrat   asupra   precauţiilor   de 
izolare, ce sunt acestea, cum şi de ce sunt aplicate în mediul de îngrijire 
a  sănătăţii.  În  secolele  XIX  şi  XX  mulţi  pacienţi  cu  boli  infecţioase 
precum tuberculoza (TBC) sau variola au fost îngrijiţi în spitale de Boli 
Infecţioase. Ca reacţie la caracterul în schimbare   al îngrijirilor şi 
terapiilor din domeniul sanitar, cum ar fi dezvoltarea antibioticelor, 
aceste spitale sunt din ce în ce mai rare.¹ 

 

În cadrul spitalelor pot exista sectoare de boli infecţioase dar mulţi 
pacienţi cu afecţiuni infecţioase sunt îngrijiţi astăzi în mediul de spital 
general, cu aplicarea anumitor precauţii în scopul minimizării riscului 
transmiterii afecţiunii de care suferă către ceilalţi pacienţi. 

 

Nu face parte din obiectivul acestui capitol discutarea practicilor de izolare 
în cadrul spitalelor specializate,  dar  ne vom concentra asupra practicilor 
de izolare în cadrul mediului general de spital şi ceea ce implică ele. În acest 
capitol se vor căuta răspunsuri la următoarele întrebări: 

 

           De ce sunt necesare  precauţiile de izolare? 

           Ce sunt  precauţiile de izolare? 
           Cine ar trebui să fie izolat? 
           Sunt  precauţiile de izolare eficiente? 
           Factori ce trebuie luaţi în considerare? 

 
De ce sunt necesare practicile de izolare? 

 

Pentru că o afecţiune sau un microorganism potenţial patogen să fie 
transmis în mediul spitalicesc, este necesară prezenţa a trei elemente: 
sursa (sau rezervorul) de agent infecţios; o gazdă  receptivă cu o poartă 
de intrare propice  pentru agentul incriminat şi o cale de transmitere a 
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agentului patogen.² Pentru minimizarea riscului transmiterii, izolarea 
unui pacient – de obicei într-o cameră cu un singur pat, care poate sau 
nu să dispună de o anticameră, respectiv flux controlat al aerului  – 
urmăreşte întreruperea transmiterii potenţialului agent patogen între 
pacienţi şi/sau personalul medical.² 

 

Ministerul Sănătăţii al   Marii Britanii   precizează: „Plasarea corectă şi la 
timp a pacienţilor contagioşi (suspecţi sau confirmaţi) în camere cu un 
singur pat poate fi foarte eficientă în reducerea numărului total de pacienţi 
infectaţi; deasemenea, aceasta poate diminua riscul colonizării la alţi 
pacienţi din secţie/compartiment. Practicile de izolare pot fi de asemenea 
aplicate şi în interiorul unor zone din cadrul secţiilor / compartimentelor; 
acest procedeu este denumit izolare în cohortă. Prin intermediul unor astfel 
de măsuri este posibil controlul asupra răspândirii şi reducerea impactului 
unor infecţii precum cele cu Staphylococcus aureus meticilino rezistent, 
Clostridium difficile şi alte infecţii asociate îngrijirilor de sănătate”.´ 

 

Rezumând, precauţiile de izolare sunt aplicate în scopul reducerii 
riscului transmiterii microorganismelor de la un pacient infectat   sau 
colonizat unei gazde susceptibile.µ 

 

Transmiterea microorganismelor 
 

Există  variate căi prin care microorganismele se răspândesc  pentru a 
găsi o nouă gazdă. Cea mai obişnuită cale de transmitere este contactul. 
Alte căi de transmitere pot include picăturile şi aerul. 

 

Contactul direct este transferul fizic realizat între suprafeţele corporale 
ale unui pacient infectat  sau colonizat şi o gazdă  receptivă. Aceasta se 
poate realiza între pacienţi sau între pacienţi şi personalul medical, 
respectiv invers, între personalul medical şi pacienţi, atunci când se 
efectuează manevre sau activităţi de îngrijire a pacienţilor. 

 

Contactul indirect implică înterpunerea între sursă şi gazda suscepti- 
bilă a unui obiect intermediar, cum ar fi instrumentar contaminat, 
mediul sau echipamentele de spital precum noptierele, ploştile sau 
spătarul patului. 

 

Picăturile sunt generate de către pacientul sursă prin tuse, strănut, 
vorbit sau cântat precum şi în timpul unor proceduri intervenţionale 
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precum bronhoscopia. Transmiterea are loc când picăturile care conţin 
microorganismele generate de o persoană infectată sunt propagate pe 
distanţe scurte în aer şi  se depun pe conjunctivă, mucoasa nazală sau 
orală, la nivelul gazdei. 

 

Transmiterea  aeriană se produce fie prin diseminarea aerosolilor (mici 
particule reziduale de picături evaporate care conţin microorganisme 
ce rămân în suspensie pentru perioade mai lungi de timp), fie prin 
inhalarea particulelor de praf conţinând agentul infecţios. 

 

Tabel 1                       Cine ar trebui izolat? - Sugestii 
 

           Pacienţi confirmaţi sau suspecţi a fi infectaţi sau colonizaţi cu un 
microorganism  multirezistent. 

  Pacienţi care sunt internaţi cu simptomatologie de diaree şi/sau 

vărsături de cauză neprecizată sau care dezvoltă o astfel de 
simptomatologie pe parcursul internării. 

  Toate cazurile suspecte sau confirmate de TBC pulmonară care 

au întrerupt tratamentul specific de mai mult de 2 săptămâni, 
nu sunt complianţi la terapia tuberculostatică sau sunt suspecţi 
de a avea forme de tuberculoza multidrogrezistentă (MDR). 

           Pacienţi transferaţi din alte spitale. 

           Pacienţi care necesită izolare în scop protector. 

           Pacienţi cu simptomatologie sugestivă pentru gripă. 

           Pacienţi cu  erupţie cutanată sau febră de cauză neprecizată. 

  Pacienţi   suspecţi   de   o   boală   contagioasă   precum   rujeola, 

varicela sau meningita. 
 

 
 

Criteriile de izolare trebuie sa fie în acord cu protocoalele locale, motiv 
pentru care lista din tabelul 1 nu este obligatorie. 

 

Ce sunt  precauţiile de izolare? 
 

Precauţiile de izolare includ precauţiile standard şi precauţiile adiţionale 
pentru condiţii specifice. Precauţiile standard (cunoscute anterior sub 
numele  de  precauţii  universale)  ar  trebui  aplicate  pentru  îngrijirea 
tuturor pacienţilor indiferent de stausul lor infecţios cunoscut. 5  Acest 
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concept reduce riscul stigmatizării pacienţilor cu o infecţie cunoscută şi 
reduce riscul de infecţie de la pacienţii care pot fi purtători asimptomatici 
ai unui microorganism infecţios sau al unei boli infecţioase. Precauţiile 
standard includ igiena mâinii; folosirea echipamentului de protecţie 
individual; depozitarea, folosirea şi prelucrarea corectă a lenjeriei folosite; 
înlăturarea  corectă a  rezidurilor; manevrarea şi depozitarea corectă a 
instrumentarului ascuţit folosit şi decontaminarea mediului şi 
instrumentarului. ¹ Mai multe informaţii privind precauţiile standard sunt 
prezentate în capitolul 3. 

 

În mod obişnuit se definesc două tipuri de izolare: izolarea sursei şi 
izolarea de protecţie. Izolarea sursei poate fi  aplicată când un pacient 
este suspect sau confirmat cu o boală infecţioasă, este purtător 
(colonizat) sau are o infecţie   cu un microorganism multirezistent. 
Izolarea sursei mai este cunoscută şi ca izolare standard sau izolare 
respiratorie.  Izolarea  de  protecţie  urmăreşte  protejarea  pacientului 
faţă de riscul  dobândirii unei infecţii. 

 

În interiorul mediului spitalicesc izolarea poate însemna îngrijirea 
pacientului în cadrul unui sector de izolare; izolarea pacientului într-o 
singură   cameră   la   nivelul   unei   secţii/compartiment   principal   sau 
gruparea (izolarea) mai multor pacienţi care pot fi colonizaţi sau infectaţi 
cu acelaşi microorganism în cadrul unei anumite zone din secţie. Alte 
precauţii   de izolare pot include purtarea măştilor şi/sau vizoarelor; 
precauţii specifice trebuie respectate conform regulamentelor locale 
referitoare la estimarea riscului afecţiunii unui anumit pacient. 

 

Sunt citate mai multe tipuri de clasificare a precauţiilor  de izolare, dar 
majoritatea situaţiilor care necesită izolare într-un spital cu profil 
general fac parte de regulă din una dintre următoarele trei categorii: 
izolare standard, izolare respiratorie şi izolare de protecţie. 
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Tabel 2: Tipuri de izolare 

Izolare  standard Utilizată în cazul pacienţilor suspecţi sau 
confirmaţi ca fiind bolnavi sau purtători ai unui 
agent patogen multirezistent sau cauzator de 
infecţii  intestinale. 

Izolare 
respiratorie 

Utilizată      în   cazul   unor   infecţii   respiratorii 
specifice cum ar fi: gripa, TBC, varicela. 

Izolare 
de protecţie 

Utilizată la pacienţii imunocompromişi cu 
vulnerabilitate crescută faţă de  infecţii de la alţi 
pacienţi, vizitatori, personal sau mediu 
spitalicesc. 

 

Tipurile  de  izolare  enumerate  mai  sus  nu  sunt    atotcuprinzătoare: 
unele afecţiuni pot necesita măsuri specifice; se recomandă efectuarea 
unei  estimări  a  riscului  pentru  fiecare  caz  în  parte  şi     aplicarea 
măsurilor în concordanţă cu regulile şi regulamentele locale. 

 

Tabel 3: Metode utilizate în izolarea standard 

Semnalizarea Pe  uşa  camerei de izolare trebuie pus semnul 
corespunzator. 

Uşa Uşa camerei de izolare trebuie menţinută închisă. 
Igiena 
mâinilor 

Mâinile   trebuie decontaminate înainte de intrare şi 
după ieşirea din camera de izolare indiferent dacă 
sunt purtate mănuşile de unică folosinţă. 

Şorţuri Şorţurile de material plastic de unică folosinţă vor fi 
purtate de tot personalul care intra în camera de 
izolare. Şorţurile de plastic se vor îndepărta în 
interiorul camerei. 

Mănuşi Mănuşile de unică folosinţă vor fi purtate la contactul 
direct cu pacientul; când există contact cu 
sângele/fluidele biologice ale pacientului; când sunt 
pansate plăgi sau când se manipulează orice articole 
contaminate. Mănuşile de unică folosinţă se 
îndepartează în interiorul camerei. 

Masca şi/sau 
protecţia 
ochilor 

Nu sunt necesare, de regulă, dar vor fi purtate în 
cursul procedurilor cu risc mare de generare de 
picături de sânge sau fluide biologice care pot 
contamina ochii sau mucoasele, de ex.  în timpul 
aspiraţiei nazofaringiene sau la pacienţii supuşi 
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 fizioterapiei în zona toracică. 
Bonete şi 
botoşei 

Nu sunt necesare. 

Echipamentele 
medicale 

În cameră vor fi introduse numai echipamente 
esenţiale. Echipamentul va fi de unică folosinţă sau 
destinat unui singur pacient. În cazul folosirii 
echipamentului  reutilizabil, acesta se va dezinfecta 
după utilizare cu un dezinfectant clorigen. 

Material 
moale 

Toată lenjeria va fi considerată contaminată, se va 
colecta individual într-un sac închis în interiorul 
camerei şi se va transporta spre spălătorie - depozitul 
de lenjerie murdară. 

Secreţii, 
excreţii 

Vor fi tratate drept deşeuri infecţioase şi se vor 
elimina cu precauţie pentru a preveni o contaminare 
consecutivă. 

Vesela şi 
tacâmurile 

Utilizarea obiectelor de unică folosinţă nu este 
obligatorie, dar vesela şi tacâmurile utilizate vor fi 
spălate în soluţie de apa fierbinte şi detergent, de 
preferat  în maşina de spălat vase. 

Documente şi 
adnotări 

Vor fi păstrate în afara camerei. 

Deşeurile Deşeurile generate sunt colectate ca reziduri cu 
caracter infecţios  în recipient închis ermetic înaintea 
scoaterii din camera  de izolare. 

Curăţenia 
generală 

După terminarea izolării toate suprafeţele din cameră 
incluzând cadrul patului, salteaua, butoanele, mânerele 
etc., vor fi dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă 
clorigenă. Perdelele şi lenjeria de pat vor fi spălate. 

Adaptat  după  Calderdale  and  Huddersfield  NHS  Foundation  Trust’s 
Isolation Policy7 

 

 

Izolarea respiratorie va include toate practicile izolării standard 
prezentate în tabelul anterior, cu adăugarea obligativităţii purtării 
măştilor faciale. Măştile pot fi valoroase ca mijloace de protecţie 
împotriva  transmiterii aeriene deşi există puţine argumente stiinţifice 
în favoarea eficacităţii acestora.¹ 

 

Există două tipuri importante de măşti care pot fi purtate în scopul 
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izolării: masca simplă chirurgicală sau masca cu filtru de particule tip 
FFP3.  Ultima se  indică a fi purtată în cazul TBC multidrogrezistent, 
sindromului respirator acut sever (SARS), şi în cazul procedurilor 
posibil generatoare de aerosoli la pacienţii cu gripa cu tulpina 
pandemica H1N1.¸ În cazul purtării măştilor FFP3 se recomandă 
testarea dimensiunii potrivite.¹ 

 
 

 
Tabel  4:  Echipament  de  protecţie  personală  pentru  îngrijirea 
pacienţilor cu gripă pandemică9 

 Intrarea în mediul 
pacientului, inclusiv 
contactul  apropiat 

Procedurile     generatoare 
de aerosoli 

Igiena mâinilor Da Da 

Mănuşi Da Da 

Şort de plastic* Da Da 

Mască          facială 
chirurgicală 

Da Nu 

Mască   FFP3 Nu Da 

Protecţia ochilor Nu Da 

*se  va  purta  un  halat  în  locul  şorţului  dacă  există  riscul  murdăririi 
ample a echipamentului sau se anticipează contactul pielii cu sânge sau 
fluide biologice. 

 

 

Organizaţia   Mondială   a   Sănătăţii   sugerează   că   echipamentul   de 
protecţie personală să fie echipat şi dezechipat într-o anumită ordine, 
astfel  încât  să  prevină  contaminarea  personalului  precum  şi 
răspândirea consecutivă a infecţiei, vezi tabelul 5. 
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Tabel  5:  Ordinea  îmbrăcării  şi  dezbrăcării  echipamentului  de 
protecţie personală10 

Îmbrăcarea      echipamentului      de 
protecţie 

Dezbrăcarea   echipamentului   de 
protecţie 

După spălarea mâinilor 
echipamentul de protecţie 
personală va fi îmbrăcat în 
următoarea ordine: 

           Şorţ sau  halat 

           Mască 

 Protecţia ochilor (dacă este 

necesar) 

           Mănuşi 

Echipamentul de protecţie 
personală va fi dezbrăcat în 
următoarea ordine: 

           Mănuşi 

           Şorţ 

După scoaterea şorţului şi 
mănuşilor se va face spălarea 
mâinilor 

 Protecţia ochilor (dacă  a 

fost necesară) 

 Mască (după ieşirea din 

cameră) 

Repetarea spălării mâinilor 

 

 

Semnalizarea  vizibilă  a  uşii  camerei  de  izolare  este  recomandată 
pentru informarea personalului, în special a personalului de pe alte 
sectoare şi a vizitatorilor, privind necesitatea unor precauţii speciale.¹ 
Mai jos este oferit un exemplu. 



 

 
 

Un exemplu de semnalizare a uşii camerei de izolare. 
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Izolarea pacienţilor pe grupuri (cohorte) 
 

Dacă este depăşită capacitatea camerei, poate fi aplicată îngrijirea pe 
grupuri a pacienţilor care au aceleaşi microorganisme sau care mani- 
festă simptomatolgie infecţioasă similară, ex. diaree, vărsături. Această 
decizie trebuie discutată cu medicul curant sau cu Echipa de prevenire 
şi control a infecţiilor. Dacă se grupează pacienţii (cohorta),   zona în 
care  pacienţii  sunt  separaţi trebuie să rămână închisă cât mai mult 
timp posibil pentru a realiza separarea fizică de ceilalţi pacienţi, 
reducând astfel riscul infecţiei încrucişate. 

 

Trebuie efectuată semnalarea corespunzătoare a zonei. Acolo unde este 
posibil, se va aloca personal special pentru îngrijirea pacienţilor izolaţi 
pe grupuri. 

 

Ventilaţia cu presiune negativă a încăperilor 
 

Ventilaţia cu presiune negativă este folosită pentru a realiza  un  nivel 
înalt  de  control  prin  crearea  unei  presiuni  mai  scăzute  în  camera 
izolată astfel încât, la deschiderea camerei particulele potenţial 
infectante să nu părăsească camera datorită presiunii mai mari din 
coridorul adiacent. Astfel se   diluează numarul particulelor infecţioase 
transmisibile prin aer şi se asigură   extragerea în exteriorul cladirii a 
fluxurilor de aer din cameră. 

 

Presiunea negativă în camera izolată se crează prin asigurarea faptului 
că aerul extras de către ventilaţia din cameră depăşeşte cantitativ aerul 
introdus  în  cameră  cu  uşa  şi  ferestrele  închise,  pentru  a  păstra 
diferenţa de presiune şi direcţia fluxului de aer.1  Această metodă de 
izolare este recomandată pentru bolile foarte contagioase sau infecţiile 
cu risc mare cum ar fi tuberculoza multidrogrezistentă.11 

 

Stabilirea priorităţilor privind necesităţile de izolare 
 

Trebuie dezvoltată şi utilizată   o metodă de evaluare locală a riscului 
pentru a ajuta la stabilirea priorităţilor privind necesităţile   pentru 
izolare. Pacienţii ar trebui izolaţi când riscul faţă de ceilalţi pacienţi 
este mai mare decât riscul anticipat pentru fiecare pacient. 
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Tabel 6: Factori care trebuie luaţi în considerare la stabilirea pri- 
orităţilor privind necesitatea izolării7 

           Secţia în care este îngrijit pacientul   este clasificată ca având 
“risc crescut”? Zonele de risc crescut sunt acele zone unde sunt 
îngrijite “gazde  receptive”; astfel de zone pot include: 

o Secţii de  ortopedie 
o Unităţi de  terapie  intensivă 
o Unităţi de  terapie  intensivă pediatrică 
o Secţii de  oncologie şi hematologie 
o Sectoare de arşi 

           Care este microrganismul sau boala asociată? 
           Pacientul   are      antecedente   de   infecţii   cu   microorganisme 

multirezistente? 
           Care este calea de transmitere a microorganismului? 

 

 
Efectele psihologice ale izolării asupra pacienţilor 

 

Izolarea pacienţilor în camere cu un singur pat poate avea efecte 
neplăcute  asupra  unor  pacienţi,  incluzând  depresie  şi     agravare.6 

Izolarea unui pacient îl scoate pe acesta dintr-un mediu în care el este 
dispus să acorde şi să primească sprijin de la ceilalţi pacienţi. Bryan şi 
colaboratorii12     a   observat   că   vizitele   membrilor   personalului   la 
pacienţii îngrijiţi în camere single sunt mai reduse la număr; ca urmare, 
izolarea pacienţilor nu numai că reduce contactul cu alţi pacienţi, dar 
reduce şi   interacţiunea cu membrii personalului. Siguranţa poate 
reprezenta  o  problemă  pentru  pacienţii  izolaţi  în  camere  speciale. 
Datorită  dispunerii  camerei  lor,  ei  nu  vor  putea  fi  la  fel  de  bine 
observaţi ca şi pacienţii din restul secţiei care tind să fie mai vizibili 
pentru personal, ceilalţi pacienţi sau vizitatori şi care pot atrage mult 
mai uşor atenţia în caz de nevoie. Prin contrast, unul din avantajele 
izolării este conferirea unui grad mai mare de intimitate.13 

 

Davies si colaboratorii14 au facut un studiu care a urmărit efectele 
psihologice asupra pacienţilor izolaţi şi au descoperit că se dezvoltă 
nivele semnificativ mai mari de anxietate şi depresie printre pacienţii 
izolaţi decât în grupul de control. Ei au tras concluzia că ghidurile de 
control a infecţiilor privind izolarea pacienţilor ar trebui să ia în 
considerare efectele psihologice ale izolării asupra pacienţilor. Ei au 
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observat că în multe cazuri, pacienţii plasaţi în izolatoare au avut puţin 
timp la dispoziţie să se pregatească şi au resimţit o oarecare pierdere a 
capacităţii de a alege şi a controlului. Deşi cea mai bună  rezolvare este 
de a explica pacientului necesitatea izolării şi de a-i aloca suficient timp 
acestuia să pună întrebări, este destul de dificil pentru personal să facă 
acest lucru în realitate. Aceasta este demnonstrată de un studiu realizat 
de Newton şi colaboratorii13 unde doar 4 din cei 19 pacienţi chestionaţi 
au înţeles motivele pentru care sunt puşi în izolare. 

 

Considerentele etice pot reprezenta o problemă câteodată: în anumite 
situaţii apare necesitatea ca un pacient care este colonizat sau are o 
infecţie cu un microorganism multirezistent să fie izolat singur într-o 
cameră. Necesitatea izolării pacientului din punctul de vedere al 
prevenirii şi controlului infecţiilor poate intra în conflict, de exemplu, 
cu nevoia de a caza singur în cameră un pacient care este extrem de 
slab sau pe moarte. 

 

Izolarea pacienţilor care sunt purtători sau au o infecţie cu un 
microorganism multirezistent este o situaţie care are efecte pozitive şi 
negative atât asupra pacienţilor cât şi a personalului. 

 

Concluzii 
 

Necesitatea izolării  şi eficienţa precauţiilor de izolare pot fi puse în 
discuţie şi sunt mult discutate în literatura de specialitate. Totuşi, 
experienţa din Danemarca trebuie menţionată: la sfârşitul anilor 1960, 
bacteriemiile cu MRSA constituiau circa 30% din toate infecţiile 
sangvine cu Staphylococcus   aureus la nivel naţional.15  Danemarca a 
iniţiat un Protocol Naţional şi l-a adoptat în 1988. Implementarea 
Protocolului a rezultat într-o reducere a prevalenţei bacteriemiilor 
MRSA la mai puţin de 5%, valoare la care s-au menţinut mai bine de 20 
de ani. 

 

Protocolul  includea  plasarea  pacienţilor  colonizaţi  sau  infectaţi  cu 
MRSA în camere de izolare; utilizarea măştilor, mănuşilor şi halatelor 
la intrarea în camerele de izolare; screeningul pacienţilor care au fost 
transferaţi dintr-o altă ţară care are o rată mare de prevalenţă a MRSA; 
screeningul membrilor personalului şi tratamentul atât al pacienţilor 
cât şi al personalului depistaţi ca purtători sau care au avut o infecţie 
cu MRSA. Într-un studiu s-a observat că rata de transmitere a MRSA s-a 
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redus de aproximativ 16 ori când pacienţii purtători sau infectaţi cu 
MRSA au fost îngrijiţi în izolare de contact.15 

 

Pentru sprijinirea personalului în dezvoltarea unui înalt standard de 
îngrijire şi pentru reducerea ratelor infecţiilor, este necesară 
disponibilizarea unor resurse adecvate incluzând facilităţi de tipul 
camerelor de izolare şi echipamente precum şi o combinaţie între 
personal suficient şi competenţe profesionale corespunzătoare. 

 

Cost-eficienţa   aplicării unor astfel de protocoale trebuie   măsurată, 
totuşi în compensarea acestor costuri pot fi puse în balanţă costurile 
economice     privind infecţiile asociate îngrijirilor de sănătate, 
consecinţele   potenţiale   asupra   pacienţilor   şi   familiilor   acestora, 
numărul de morţi potenţiali prevenibili şi reducerea riscului 
transmiterii infecţiei către alţi pacienţi sau membri ai personalului. 
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CAPITOLUL 12 

ANTIBIOTICE ȘI PRESCRIEREA CORECTĂ 
DR. ANUPAMA RAJGOPAL 

 
 
 
 

Antibioticele reprezintă una dintre cele mai semnificative contribuţii 
ale știinţei moderne. Acestea sunt substanţe care distrug sau împiedică 
dezvoltarea microorganismelor cum ar fi bacteriile, fungii sau proto- 
zoarele.1 Introducerea antibioticelor în practica medicală a dus la scă- 
derea semnificativă a mortalităţii cauzată de infecţii precum pneumo- 
nia pneumococică și meningita meningococică, ultima având o rată a 
mortalităţii de până la 80% în era preantibioticelor2. Pe lângă tratarea 
infecţiilor dobândite în comunitate, antibioticele au dus la îmbunătăţi- 
rea siguranţei privind rezultate intervenţiilor chirurgicale și de trans- 
plant din spitale și alte instituţii de asistenţă med icală.3 

 

„Revoluţia antibioticelor” datează de la începutul anilor 1940 când 
Howard Florey și colegii săi au continuat s ă lucreze la penicilină (care a 
fost iniţial descoperită de Alexander Fleming) și au transfo rmat-o într- 
un antiinfecţios major. Înainte de aceasta, Paul Erlich, deseori numit 
„părintele  chimioterapiei” a început să lucreze cu arsenic și coloranţi 
pentru a trata infecţiile cu protozoare (trypanosomiasa, malaria) și a 
stabilit  bazele pentru descoperirea sulfamidelor. 

 

Prima clasificare a bacteriilor se bazează pe proprietatea lor de colora- 
re, care le împarte în două grupe: Gram-pozitive și Gram-negative.  Bac- 
teriile numite Gram-pozitive  au o membrană celulară și un strat gros 
de material al peretelui celulei (peptidoglican) așezat în afara me m- 
branei. În contrast, bacteriile Gram-negative au o membrană celulară, 
un strat relativ subţire de peptidoglican și a poi o membrană exterioară. 

 

Diferenţele structurale majore au drept rezultat diferite modele de 
sensibilitate  la  agenţi  antibacterieni  deoarece  învelişurile  exterioare 
ale bacteriilor afectează accesul la locurile unde acestea își exercită a c- 
tivitatea. Prin urmare, fiecare grup de bacterii este de obicei vulnerabil 
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doar la acţiunea  unei game limitate de agenţi antibacterieni și au  re- 
zistenţă  înnăscută (adică naturală) la acţiunile altora. 

 

Antibioticele antibacteriene pot fi împărţite în 4 clase principale:4 

 

           Inhibitori ai sintezei peretelui celular bacterian 

           Inhibitori ai sintezei proteice bacteriene 
           Inhibitori ai sintezei acidului nucleic 
           Inhibitori ai membranelor 

 
Inhibitori ai sintezei peretelui celular bacterian 

 
Principalele grupe de antibiotice care interferează cu sinteza peretelui 

celular sunt antibioticele betalactamine și glicopeptide. 
 
Betalactaminele: Acestea includ penicilinele, cefalosporinele, carbape- 
nemii și aztreonamul. Alţi compuși care conţin inelul betalactamic sunt 
acidul clavulanic, sulbactamul și tazobactamul. Acestea nu au o activitate 
antibacteriană   prea mare, dar   sunt inhibitori ai betalactamazelor. Ei 
sunt folosiţi în combinaţie cu alţi agenţi betalactamici pentru a forma 
compuși stabili împotriva bacteriilor producătoare de enzime care 
hidrolizează betalactaminele (betalactamaze). 

 
Glicopeptidele: Acestea sunt vancomicina și teicoplanina.  Sunt mol e- 
cule mari care nu pot penetra membrana exterioară a bacteriilor Gram 
–negative, deci spectrul lor de activitate este limitat la bacteriile Gram – 
pozitive. 

 
Inhibitori ai sintezei proteice bacteriene 

 
Aceștia includ aminoglicozidele (streptomicina, gentamicina, amikacina, 
tobramicina), cloramfenicolul, tetraciclinele, acidul fusidic, macrolidele (eri- 
tromicina, claritromicina), lincosamidele (clindamicina), streptograminele 
(quinopristin-dalfopristina), mupirocina și oxazolidinonele (linezolid). 
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Inhibitori ai sintezei acizilor nucleici bacterieni 
 
În acest grup sunt: quinolonele (ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, 
ofloxacina, moxifloxacina si acidul nalidixic), rifampicina și nitroimidazolii 
(metronidazol, tinidazol). Nitroimidazolii au un spectru foarte larg de activi- 
tate, acoperind bacterii, protozoare și helminţi. Metronidazolul  este medi- 
camentul de elecţie pentru infecţiile cauzate de bacteriile anaerobe. 
Trimetoprimul inhibă indirect sinteza acidului nucleic prin inhibarea meta- 
bolizării acidului folic necesar sintezei acidului nucleic. 

 
Antibiotice care afectează funcţia membranei celulare 

 
Acestea sunt polimixinele (polimixina B, colistina). Ele  au activitate an- 
tibacteriană împotriva celor mai multe bacterii Gram-negative cu excep- 
ţia speciilor de Proteus. Când sunt folosite sistemic, acestea au o toxicita- 
te considerabilă, însă interesul pentru colistină a reapărut în ultimii ani 
datorită răspândirii bacteriilor Gram-negative multi-rezistente inclu- 
zând Pseudomonas aeruginosa și Acinetobacter baumanii. Daptomicina 
este o lipopeptidă semisintetică nouă, care acţionează pe membrana bac- 
teriilor Gram-pozitive.  Schema de administrare este foarte convenabilă, 
cu o doză pe 24 de ore și este activă împotriva microorganismelor rezis- 
tente cum este Staphylococcus aureus   meticilino-rezistent (MRSA) și 
enterococi vancomycino-rezistenţi (VRE). 

 
Principii de tratament al infecţiilor 

 
În alegerea antibioticului potrivit pentru tratamentul unei infecţii, tre- 
buie luaţi în considerare  câţiva factori. Aceștia includ cauza probabilă 
sau sigură  a  infecţiei, sensibilitatea sa la antibiotice (sau presupusa 
sensibilitate) și un număr de factori de gazdă ca localizare a infecţiei, 
alergiile la antibiotice, vârstă, funcţia renală și hepatică,  graviditatea. 

 
Rezistenţa bacteriană 

 
Rezistenţa bacteriană poate fi definită fie genotipic (bacteria posedă 
anumite elemente de rezistenţă), fie fenotipic (bacteria poate supravie- 
ţui și crește peste un anumit nivel de al unor antibiotice în laborator) 
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sau clinic (bacteriile se pot multiplica în  organismul uman în prezenţa 
concentraţiilor antibiotice care pot fi atinse în timpul tratamentului). 
Eșe cul în a rezolva o infecţie  cu ajutorul primei cure de tratament an- 
tibiotic poate însemna că infecţia se răspândeşte,  se agravează și este 
mai dificil de tratat cu următorul antibiotic care este încercat. 

 
Rezistenţa intrinsecă: rezistenţa naturală a bacteriei la anumite anti- 
biotice. 

 
Rezistenţa dobândită: bacteria în mod normal sensibilă a devenit re- 
zistentă ca urmare a adaptării datorate modificărilor genetice. 

 
Multipla rezistenţă: corespunde rezistenţei unei bacterii la mai multe 
antibiotice. Pentru pacienţii infectaţi cu aceste microorganisme există 
un număr limitat de opţiuni terapeutice. Exemple de bacterii multi- 
rezistente comune sunt MRSA, VRE, Enterobacteriaceae producătoare 
de   beta-lactamaze cu spectru larg (ESBL) (ex. Escherichia coli și 
Klebsiella pneumonia) și Pseudomonas aeruginosa multiplu-rezistentă. 

 

Rezistenţa poate fi un fenomen natural. Când este utilizat un antibiotic, 
bacteriile care pot rezista antibioticului respectiv au o șansă de supra- 
vieţuire mai mare decât cele „sensibile”. Bacteriile sensibile sunt  omo- 
râte sau inhibate de un antibiotic,  rezultând o „presiune selectivă” pen- 
tru supravieţuirea tulpinilor bacteriene rezistente. 

 

Deși o anumită parte a rezisten ţei este naturală, nivelul actualmente 
mai crescut de bacterii antibiotico-rezistente este atribuit utilizării  ex- 
cesive și abuzului de antibiotice. În anumite ţări și pe internet, antibio- 
ticele pot fi achiziţionate fără prescripţie medicală. Pacienţii își admi- 
nistrează uneori antibiotice fără a fi necesar, pentru a trata afecţiuni 
virale, cum este  guturaiul. 

 

Rezistenţa  dobândită poate apărea pe două căi: 1) prin mutaţii geneti- 
ce sau 2) prin  câştigarea rezistenţei de la o altă bacterie. 6 

 

Mutaţiile, schimbări spontane rare ale materialului genetic bacterian, 
se presupune că apar la circa 1 la un milion – 1 la zece milioane de celu- 
le. Diferite tipuri de mutaţii produc tipuri diferite de rezistenţă. Unele 
mutaţii ajută bacteria să producă substanţe chimice  eficiente (enzime) 
care inactivează antibioticele, în timp ce altele elimină ţinta celulară pe 
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care o atacă antibioticele. Altele închid porţile folosite de antibiotice 
pentru a pătrunde în celula bacteriană, sau  declanşează mecanisme de 
pompare care exportă antibioticul înapoi în afara celulei astfel  încât nu 
își va mai atinge ţinta vreodată. 

 

Bacteriile pot  câştiga gene de rezistenţă la antibiotice de la alte bacterii 
pe mai multe căi. Prin parcurgerea unui proces simplu de alipire numit 
„conjugare”, bacteriile pot transfera material genetic de la o bacterie la 
alta, inclusiv gene care  codifică rezistenţa la antibiotice ( prezente pe 
plasmide și transpozoni). Virusurile reprezintă un alt mecanism pentru 
trecerea caracteristicilor de rezistenţă între bacterii (transducţie). Ca- 
racteristicile de rezistenţă ale unei bacterii sunt împachetate în porţiu- 
nea cefalică (capul) a virusului. Acesta le injectează în orice bacterie 
nouă pe care o atacă. De asemenea, bacteriile au abilitatea de a acumula 
ADN gol, „liber”, din mediul lor înconjurător (transformare). 

 

Bacteriile care dobândesc gene rezistente, fie prin mutaţie spontană fie prin 
schimburi de material genetic cu alte bacterii, au capacitatea de a rezista la 
unul sau mai multe antibiotice. Pentru că bacteriile pot acumula mai multe 
asemenea „rezistenţe” în timp, pot deveni  rezistente la mai multe clase di- 
ferite de antibiotice. Acestea se numesc bacterii multiplu rezistente. 

 

Răspândirea rezistenţei la antibiotice 
 
Genetic, rezistenţa la antibiotice se răspândește prin popula ţiile bacte- 
riene  atât „vertical”, când noile generaţii moștenesc genele rezisten ţei 
la antibiotice,   cât și „orizontal”, când bacteriile împart sau schimbă 
porţiuni din materialul lor genetic cu alte bacterii. Transferul orizontal 
de gene poate apărea chiar între populaţii bacteriene de specii diferite. 
În mediu, rezistenţa la antibiotice se răspândește pe măsură ce bacteri- 
ile însăși se mută dintr-un loc în alt loc; bacteriile pot călători transpor- 
tate cu avionul, apa, vântul. Oamenii pot trece bacteriile rezistente de la 
unul la altul, de exemplu prin tuse sau contactul cu mâinile nespălate. 

 
Folosirea antibioticelor în Europa 

 
Marea majoritate a consumului uman de antibiotice are loc în comuni- 
tate (în afara spitalelor). Cu toate acestea, utilizarea antibioticelor în 
spitale este un factor principal de răspândire a bacteriilor antibiotico- 
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rezistente responsabile de infecţiile asociate procesului de îngrijiri me- 
dicale. În ultimii zece ani a existat o creștere a consumului de antibiot i- 
ce în comunitate în întreaga Uniune Europeană (EU), dar situaţia varia- 
ză mult de la o ţară la alta. Date recente ale reţelei de supraveghere eu- 
ropene a consumului de antibiotice (ESAC-Net) 7  arată că, la fel ca în 
anii anteriori, în 2010 a existat o diferenţă de 3,5 ori între ţările cu cel 
mai mic consum de antibiotice (Estonia) și ţările cu cel mai mare con- 
sum de antibiotice în comunitate (Grecia). Penicilinele au fost cel mai 
folosit grup de antibiotice în comunitate în toate ţările uniunii. În sec- 
torul spitalicesc, penicilinele au fost deseori, dar nu întotdeauna, cele 
mai folosite. Proporţia consumului de cefalosporine și alte beta- 
lactamine (inclusiv carbapenemii) a fost în general mai mare în secto- 
rul spitalicesc decât în comunitate. 

 
Consumul de carbapenemi a crescut semnificativ în ţările din EU/Aria 
economică europeană din 2007 până în 2010. 15 din 19 ţări cu date 
disponibile au raportat o creștere a consumului în această perioadă. 
Carbapenemii reprezintă o linie majoră de antibiotice de ultimă oră 
pentru tratarea infecţiilor cu bacterii Gram-negative multirezistente la 
antibiotice, ca K. pneumoniae și E. coli. 

 
Creșterea rezisten ţei antimicrobiene 

 
Există o corelaţie directă între folosirea antibioticelor și dezvoltarea 
rezistenţei la antibiotice. De la apariţia primelor tulpini rezistente la 
penicilinele antistafilococice, MRSA s-a răspândit în întreaga lume și 
este endemic în spitalele din Marea Britanie. Folosirea glicopeptidelor 
(vancomicina și antibioticele înrudite) a provocat apariţia VRE. Recenta 
apariţie a bacteriilor Gram-negative rezistente la cefalosporine și 
carbapenemi provoacă o îngrijorare deosebită. Bacteriile care produc 
ESBL sunt rezistente la cefalosporine. Infecţiile ca pneumonia 
nosocomială și infecţiile tractului urinar cauzate de E. coli și Klebsiella 
multirezistente producătoare de ESBL s-au înmulţit în ultimii 10 ani. În 
ultimii ani au fost izolate bacterii producătoare de enzime care inacti- 
vează carbapenemii (carbapenamaze). Aceste bacterii sunt rezistente 
la carbapenemi și multe alte antibiot ice,  limitând numărul de opţiuni 
terapeutice. Bacteriile producătoare de carbapenamaze deja sunt larg 
circulante în ţări ca Grecia și Israel. În Marea Britanie din 2008 -2009a 
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început să crească  numărul de cazuri de E. coli și Klebsiella rezistente 
la carbapenem,. Cea mai frecvent întâlnită carbapenamază este New 
Delhi   metalo-betalactamaza (NDM),  frecvent răspândită pe subcon- 
tinentul indian. 

 
Rezistenţa la antibiotice în Europa 

 
Datele reţelei de supraveghere europene a rezistenţei la antibiotice 
(EARS-Net) publicate în 20128  arată o creștere paneuropeană a rezi s- 
tenţei antimicrobiene în rândul patogenilor   Gram-negativi suprave- 
gheaţi (E. coli, K. pneumoniae și Pseudomonas  aeruginosa), în timp ce 
apariţia rezistenţei între patogenii Gram-pozitivi (Streptococcus pneu- 
moniae,  Staphylococcus aureus,  Enterococcus faecium  și  Enterococcus 
faecalis) pare să se fi stabilizat sau chiar scăzut în unele ţări. Cele mai 
alarmante date privind rezistenţa antimicrobiană în Europa sunt cele 
ce privesc rezistenţa combinată (rezistenţa la cefalosporine de genera- 
ţia a treia, fluoroquinolone și aminoglicozide) a tulpinilor de E. coli și K. 
pneumoniae. Pentru ambii patogeni, mai mult de o treime din ţările ra- 
portoare au declarat creșterea tendinţei de rezisten ţă combinată de-a 
lungul ultimilor patru ani. Aceasta înseamnă că pentru unii pacienţi cu 
infecţii ameninţătoare de viaţă au rămas puţine opţiuni terapeutice, de 
ex. carbapenemii. Oricum, din 2010, rezistenţa la carbapenemi a cres- 
cut în unele ţări, agravând și mai mult situaţia. 

 
Pentru P. aeruginosa, rezistenţa multiplă este comună, cu 15% din tul- 
pinile izolate rezistente la cel puţin trei din clasele antimicrobiene su- 
pravegheate. În contrast, procentele de MRSA continuă să scadă sau să 
se stabilizeze în cele mai multe  ţări europene. Aceasta se datorează 
probabil eforturilor făcute   în controlul infecţiilor, igiena mâinilor și 
politicile privind administrarea antibioticelor  din spitalele acestor ţări, 
așa cum demonstrează datele din Slovenia, Fran ţa și Marea Britanie. 
Oricum, MRSA rămâne o prioritate pentru sistemele publice de sănăta- 
te, căci procentul MRSA a rămas peste 25% în opt din 28 de ţări, mai 
ales în sudul și estul Europei. Pentru mai multe combinaţii de substanţe 
antimicrobiene-agenţi patogeni,  de ex. fluoroquinolone - rezistenţa la 
E. coli, K.  pneumoniae, P. aeruginosa și MRSA,  există un gradient evi- 
dent nord-sud în Europa. În general sunt raportate procente mai mici 
de rezistenţă în nord și procente mai mari în sudul Europei. Aceste d i- 
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ferenţe geografice pot reflecta diferenţe în practicile de control a infec- 
ţiilor și de folosire a antibioticelor în ţările raportoare. 

 
Povara economică și umană a rezisten ţei la antibiotice 

 
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și 
Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMEA)9  au realizat în 2007 
un raport bazat pe un studiu asupra anumitor microorganisme rezis- 
tente izolate din hemoculturi  din baza de date a EARRS 10. Acest raport 
a confirmat că MRSA a fost cel mai frecvent întâlnit organism patogen 
multiplu-rezistent în Uniunea Europeană în 2007. Oricum, suma infec- 
ţiilor  datorate  bacteriilor  Gram-pozitive  antibiotico-rezistente  (mai 
ales MRSA și  Enterococcus faecium vancomicino-rezistent) a fost com- 
parabilă cu cea a infecţiilor datorate bacteriilor Gram-negative antibio- 
tico-rezistente (E. coli și K. pneumoniae rezistente la cefalosporine de a 
treia generaţie și P. Aeruginosa  carbapenem-rezistent). În total, se es- 
timează că în 2007 aproximativ 25.000 de pacienţi au murit din cauza 
unei infecţii datorate unuia din microorganismele antibiotico-rezis- 
tente selectate în acest raport. Două treimi din aceste decese au fost 
cauzate de infecţii datorate bacteriilor Gram-negative. În plus, aceste 
infecţii au dus la aproximativ 2,5 milioane de zile de spitalizare supli- 
mentare, provocând anual cheltuieli suplimentare în sănătate  și pie r- 
deri în productivitatea muncii de 1,5 miliarde €. 

 
Infecţiile cu Clostridium difficile (ICD)  și folosirea antibioticelor 

 
C. difficile este o bacterie anaerobă Gram-pozitivă care cauzează simptome 
ce se întind de la diaree la inflamaţia ameninţătoare de viaţă a colonului 
(denumită colită pseudo-membranoasă). Este cea mai importantă cauză de 
diaree intraspitalicească și afectează frecvent pacienţii vârstnici spitalizaţi 
şi care primesc antibiotice cu spectru larg. Transmiterea C. difficile poate fi 
de la pacient la pacient, prin mâinile contaminate ale personalului medical 
sau prin contaminarea mediului înconjurător. 

 
Impactul ICD asupra îngrijirilor de sănătate moderne este semnificativ. 
În  termenii  costului,  se  traduce  în  5.000-15.000 €  pe  caz  în  Marea 
Britanie și 1,1 miliarde $ pe an în  Statele Unite.  Acceptând că popula- 
ţia Uniunii Europene este de 457 milioane de locuitori, ICD poate pro- 
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voca costuri potenţiale pentru Uniune de 3.000 milioane € pe an. Este 
de așteptat ca această sumă aproape să se dubleze în următoarele pa- 
tru decade.11 

 
În ultimii 10 ani au fost raportate incidenţe crescute ale ICD în Canada12, 
SUA și Europa, cu evoluţie mai   gravă, mortalitate crescută și mai multe 
complicaţii. Această virulenţă crescută a fost asociată parţial cu răspândirea 
tulpinilor fluoroquinolono-rezistente aparţinând  ribotipului PCR  027. Uti- 
lizarea prealabilă de antibiotice (mai ales fluoroquinolone și cefalosporine) 
a fost un factor de risc important și prescrierea antibioticului potrivit a de- 
venit esenţială pentru a controla această creştere a ICD. 

 
Controlul rezistenţei la antibiotice 

 
Cele două arii majore pentru   administrarea, controlul și prevenirea 
rezistenţei la antibiotice în spitale sunt: 

           Folosirea adecvată a antibioticelor. 
           Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganismelor antibi- 

otico-rezistente. Aceasta include igiena mâinilor, izolarea paci- 
enţilor și screening-ul. Acestea sunt tratate în Capitolul 10. 

 
Folosirea adecvată a antibioticelor 

 
OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) definește folosirea adecvată a 
antibioticelor ca fiind „folosirea cost-eficientă a antibioticelor, care ma- 
ximizează efectul terapeutic clinic în timp ce minimizează atât efectele 
toxice secundare administrării antibioticului cât și dezvoltarea rezi s- 
tenţei la antibiotic.” 
Aproape 50% din folosirea antibioticelor în spitale este presupusă a fi 
inadecvată. Folosirea greșită a antibioticelor poate include oricare din 
următoarele aspecte: 

              Antibioticele se prescriu fără a fi necesare. 
              Administrarea antibioticelor este întârziată la pacienţii septici. 
              Este prescris un antibiotic nepotrivit. 
              Sunt prescrise în doze sau pe durată neadecvate. 
             Antibioticul nu este   corelat cu rezultatele microbiologice dis- 

ponibile. 



210
210
210 

 

În mai 2005 ECDC a fost fondat,  sub  direcţiunea Parlamentului și Con- 
siliului European.  Referitor la rezistenţa antimicrobiană, această orga- 
nizaţie dorește să: 

           Identifice și menţină reţele de laboratoare de microbiologie  de 
referinţă. 

           Dezvolte  supravegherea  epidemiologică  pentru  a  identifica  și 
evalua riscurile care apar la adresa sănătăţii din cauza bolilor 
infecţioase. 

           Comunice informaţii obiective, de încredere și ușor accesibile 
publicului și persoanelor aflate în posturi de decizie privind b o- 
lile  infecţioase relevante pentru sănătate. 

ECDC a stipulat în raportul epidemiologic pe 2008 15  că „ameninţarea 
cea  mai  importantă în Europa este cea a bolilor produse de micro- 
organisme care au devenit rezistente la antibiotice… în fiecare an apro- 
ximativ trei milioane de persoane în Uniunea Europeană  dobândeşte o 
infecţie asociată îngrijirilor de sănătate și din aceștia mor circa 50.000.” 
Legat de aceasta, anumite ţări europene (Marea Britanie, Danemarca, 
Suedia, Olanda și altele) au acum agenţii naţionale care efectuează ra- 
poarte anuale care detaliază incidenţa rezistenţei antimicrobiene,  ten- 
dinţele în folosirea antimicrobienelor pentru oameni și animale și st u- 
dii care examinează legătura dintre folosirea antimicrobienelor și re- 
zistenţa antimicrobiană. 

 
Controlul rezistenţei antimicrobiene în spitale: ghidul antibioticelor 

 
Ghidul antibioticelor este descris în mod uzual ca fiind un program care 
asigură un sprijin pentru   alegerea, dozarea, calea de administrare și 
durata antibioterapiei.16   Este o componentă cheie a oricărei politici de 
prevenire și control a infecţiilor. De asemenea include folosirea educa- 
ţiei continue, a auditurilor pentru antibioterapie și a supravegherii r e- 
zistenţei antimicrobiene locale pentru a informa pe cei care le prescriu 
și a promova prescrierea adecvată a antibioticelor. 
Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie a publicat un rezumat al celor 
mai bune practici pentru prescrierea antibioticelor în 2007.17 Ideea 
centrală a studiului este că orice organizaţie de îngrijire a sănătăţii tre- 
buie să aibă o politică de prescriere a antibioticelor și o strategie pe n- 
tru implementarea acesteia. Trebuie să existe un formular pentru in- 
troducerea antibioterapiei și un ghid pentru tratamentul și profilaxia 
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antibiotică. Folosirea antibioticelor cu spectru larg și a celor asociate cu 
risc crescut de infecţii cu C. difficile (cefalosporine, quinolone, penicili- 
ne cu spectru larg și clindamicină) trebuie restrânsă.  Decizia de a pre s- 
crie un antibiotic trebuie să fie justificată clinic, documentată și aliniată 
politicii organizaţiei respective. Toate antibioterapiile trebuie reevalu- 
ate zilnic. Profilaxia antibiotică chirurgicală trebuie limitată la doze 
unice dacă acest lucru nu contravine politicii organizaţiei. 

 
Pachetul de îngrijiri privind antibioticele 

 
În 2009 Ministerul Sănătăţii (Anglia) a dezvoltat o schiţă pentru un pachet 
de îngrijiri privind antibioticele (numit „Intervenţie de Impact Înalt”) pen- 
tru a  contura o abordare sigură și ra ţională a prescrierii de antibiotice în 
instituţiile de îngrijiri de sănătate. Acesta a fost revizuit și din noiembrie 
2011 înlocuit de îndreptarul Rezistenţa antimicrobiană și infecţiile asociate 
îngrijirilor de sănătate (ARHAI) sub titlul „Începe înţelept – apoi focalizea- 
ză”.18 Elementele cheie sunt descrise în tabelul 1. 

 
 
 

Tabel 1 
Începe înţelept: 

           Nu începe antibioterapia în absenţa   manifestărilor clinice   ale 
infecţiei bacteriene. 

           Dacă există dovezi/suspiciuni de infecţie, folosește ghidurile și 
protocoalele locale pentru iniţierea promptă și eficientă a anti- 
bioterapiei. 

           Documentează în foaia de medicaţie și de observaţie: indicaţia  cli- 
nică , durata sau data reevaluării, calea de administrare și doza. 

           Efectuează mai întâi culturi. 
           Prescrie doze unice de antibiotic pentru profilaxia chirurgicală, 

în  situaţiile în care antibioticele s-au dovedit eficiente 
Apoi focalizează: 

           Revizuiește diagnosticul clinic și nevoia de a continua admini s- 
trarea antibioticului la 48 de ore și întocmește un plan clar de 
acţiune – „Decizia de prescriere a antibioticului”. 

           Cele cinci opţiuni ale Deciziei de prescriere a antibioticului sunt: 
Oprește,  Treci de pe  I.V. pe oral, Schimbă, Continuă și Terapia 
antibiotică parenterală pentru pacientul externat (OPAT). 
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 Este esenţială documentarea clară în notele medicale ale revizu- 

irilor și deciziilor medicale consecutive. 
 

 
 

ECDC a lansat o „Zi de informare privind antibioticele” care este o iniţi- 
ativă anuală europeană de sănătate publică,  având loc  în 18  noiem- 
brie, pentru a   atrage atenţia publicului larg despre pericolul pentru 
sănătatea publică a rezistenţei la antibiotice și nevoia de folosire pru- 
dentă a antibioticelor. Scopul major este de a educa și informa pacienţii 
și personalul sanitar despre folosirea adecvată a antibioticelor și im- 
portanţa prevenirii apariţiei rezistenţei la antibiotice. 
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CAPITOLUL 13 

IGIENA ALIMENTELOR ŞI APEI 
SANDRA MOGFORD 

 
 
 
 
 

Obiectiv 
 

În acest capitol vor fi abordate câteva din măsurile de control necesare pen- 
tru a furniza instituţiilor de sănătate alimente şi apă (inclusiv gheaţă) sigure 
din punct de vedere calitativ. De asemenea, vor fi trecute în revistă câteva 
dintre principalele boli infecţioase care au legătură cu alimentele şi cu apa. 

 

În cadrul acestui capitol vor fi făcute referinţe la puternica Agenţie Bri- 
tanică pentru Siguranţa Alimentelor, ale cărei standarde privitoare la 
alimente provin de la nivelul Uniunii Europene. 

 

Obiectivul didactic 
 

La finalul acestui capitol, veţi învăţa: 
 

 Principalele infecţii cu transmitere prin intermediul apei şi ali- 

mentelor. 
           Cinci repere către alimente mai sigure.1 

           Cele mai bune practici de prevenire a epidemiilor hidrice. 
          Principiile manipulării în condiţii de siguranţă a apei potabile. 

 
Introducere 

 
La nivelul aşezămintelor de sănătate au fost descrise epidemii de origi- 
ne alimentară şi toxiinfecţii alimentare, afectând atât spitale   pentru 
pacienţii acuţi cât şi pentru pacienţii cronici. 

 
În anul 2008 în Barcelona, Spania a fost depistat un focar epidemic 
nosocomial transmis prin alimente şi cauzat de Klebsiella pneumoniae 
producător de ESBL SHV1 şi CTX-M-152 
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În Regatul Unit, Wall şi colaboratorii3 au studiat un număr de 22 focare 
de infecţii cu transmitere prin intermediul alimentelor ajungând la 
concluzia că au fost implicate diferite forme de Salmonella spp.; trans- 
miterea  de la persoană la persoană a fost evidenţiată în douăsprezece 
focare, în opt situaţii transmiterea a fost prin intermediul alimentelor 
contaminate, iar pentru două focare nu s-a putut   preciza modul de 
transmitere. Focare de infecţie cu transmitere alimentară sunt înregis- 
trate de asemenea şi în instituţii de cronici; Agenţia pentru Protecţia 
Sănătăţii din Regatul Unit a raportat în 2009 două focare, unul cu 
Clostridium  perfringens care a afectat 28 de rezidenţi şi un al doilea ca- 
re a afectat opt rezidenţi, unde s-a izolat Salmonella  enteritidis.4 

 
În 5 focare de infecţii cu transmitere alimentară raportate în spitalele 
din regiunea Lazio, Italia, au fost implicate Salmonella spp5. 

 
Cerinţele de igiena alimentaţiei aplicabile în industria alimentară sunt 
stabilite prin reguli obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene. Aces- 
te reguli stabilesc principiile generale şi cerinţele legislaţiei alimentare, 
instituind Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentaţiei şi sta- 
bilind procedurile în ceea ce priveşte siguranţa alimentului.6 Aceste re- 
guli sunt cu largă aplicabilitate mergând de la siguranţa alimentaţiei 
până la protecţia consumatorului în relaţia cu alimentele. Politicile şi 
directivele locale de igiena alimentaţiei trebuie făcute disponibile, iar 
personalul cu atribuţiuni de manipulare a alimentelor trebuie instruit 
în mod corespunzător. 

 
Noţiunea de igienă nu trebuie luată în considerare numai prin prisma 
manipulării alimentelor, ci şi în gestionarea apei şi surselor de apă. Din 
totalitatea potenţialelor epidemii hidrice, legioneloza (Boala legionari- 
lor) este probabil cea mai gravă, cu un indice de fatalitate de 12%. 
Legionella a fost descoperită iniţial în 1976 în urma unui focar epide- 
mic apărut în rândul participanţilor la Convenţia legiunii Americane. 
Între 1980 şi 2008, un total de 233 de cazuri de legioneloză au fost con- 
firmate în spitale, dintre acestea 151 au provenit dintr-un focar epide- 
mic7, restul fiind cazuri sporadice. 

 
Într-o oarecare măsură principiile referitoare la  siguranţa alimentelor 
pot fi aplicate şi la siguranţa apei şi a surselor de apă. Să începem prin a 



217
217
217 

 

privi mai îndeaproape gestionarea în condiţii de siguranţă a alimente- 
lor. 

 
Cinci reguli de bază pentru alimente mai sigure: 

        Păstrarea curăţeniei 
        Separarea alimentelor neprelucrate de cele gătite 
        Prelucrare  minuţioasă 
        Păstrarea alimentelor la temperaturi de siguranţă 
        Utilizarea de apă necontaminată şi materii prime proaspete 

 
Păstrarea curăţeniei 

 
Lucrătorii în domeniul sanitar implicaţi în prepararea, prelucrarea 
şi/sau servirea alimentelor ar trebui, nu numai să înţeleagă noţiunile 
de bază în igiena alimentaţiei, dar şi să  înţeleagă că ei se pot constitui 
în riscuri suplimentare în instituţiile medicale. Deoarece personalul lu- 
crează în  locuri unde microorganisme din fecale pot ajunge să conta- 
mineze mâinile, echipamentul de lucru şi mediul în care lucrează, ris- 
curile contaminării încrucişate a alimentelor este mare. Acesta consti- 
tuie un risc pentru toţi pacienţii, iar cei al căror sistem imun este com- 
promis  secundar bolii, vârstei sau terapiei primite sunt foarte receptivi 
la infecţie. 

 
Prevenirea contaminării încrucişate se poate asigura prin igiena cores- 
punzătoare a mâinilor înainte de a intra în bucătărie şi înainte de a începe 
pregătirea alimentelor sau servirea mesei. Igiena corespunzătoare a mâi- 
nilor presupune păstrarea unghiilor tăiate scurt, iar purtarea brăţărilor, 
inelelor cu piatră şi a lacului colorat de unghii trebuie interzisă.8,9 

 
În timpul preparării şi/sau servirii alimentelor trebuie purtat un şorţ 
curat, preferabil de unică folosinţă.8  Un oarecare beneficiu ar aduce 
purtarea şorţurilor de  diferite culori, făcând mai uşoară diferenţierea 
între activităţile care implică igiena personală şi cele ce implică igiena 
alimentaţiei. 

 
Hainele pot să constituie una din cauzele principale ale contaminării 
încrucişate prin prisma faptului că bacteriile supravieţuiesc în materia- 
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le umede. Halatele de unică folosinţă, care se aruncă după fiecare utili- 
zare, vor elimina acest risc.8 

 
Planificarea curăţeniei trebuie să stabilească ce ar trebui curăţat, cum 
trebuie făcută curăţenia, cu ce frecvenţă şi cine ar trebui să o facă. To- 
todată, principiul ”curăţenie din mers” trebuie aplicat pentru a preveni 
acumularea de resturi alimentare şi vase nespălate în chiuvetă.8 

 
Spălarea fructelor, zarzavaturilor şi legumelor înainte de consum poate 
reduce  transmiterea bacteriilor prin alimente şi care pot fi răspândite 
de vectori precum rozătoare, muşte, gândaci şi alte insecte. 

 
Personalul medical trebuie să urmărească apariţia acestor dăunători şi 
orice semne de activitate trebuie raportate contractorului local pentru 
dezinsecţie şi deratizare sau trebuie urmate procedurile locale stabilite 
pentru astfel de situaţii.8  Gândacii de bucătărie pot fi rezervor pentru 
bacteriile patogene; în Taiwan, un studiu a evidenţiat că majoritatea 
gândacilor din spitalele investigate erau purtători de bacterii, printre 
care Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp. şi Proteus spp. şi 
că multe din aceste tulpini erau multirezistente.10 Într-o secţie de 
neonatologie din Africa de Sud, de la gândaci a   fost izolată Klebsiella 
pneumoniae.11  Suşele de Klebsiella erau identice cu microorganismele 
care colonizau şi produceau îmbolnăvirea la sugari. 

 
Tabelul 1 

 

Condiţii esenţiale pentru asigurarea păstrării curăţeniei1 

 Spălaţi-vă  mâinile înaintea manipulării alimentelor,  şi de mai 

multe ori în timpul preparării acestora. 

           Spălaţi-vă mâinile după ce aţi fost la toaletă. 

 Spălaţi şi dezinfectaţi toate suprafeţele şi echipamentele utiliza- 

te la prepararea alimentelor. 
 

 Protejaţi alimentele şi zonele din bucătărie de accesul insectelor, 

rozătoarelor şi altor animale. 
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Separarea produselor brute (neprelucrate) de cele prelucrate 
 
Separarea alimentelor în stare brută de cele gata de a fi servite este 
esenţială pentru prevenirea contaminării încrucişate. Pe cât posibil, 
alimentele neprelucrate trebuie depozitate într-un frigider separat.8 În 
instituţiile medicale există riscul potenţialei contaminări între alimen- 
tele aduse de acasă de personal sau aparţinători şi păstrate în frigider 
la un loc cu alimentaţia pacienţilor. Spitalele şi centrele de îngrijire tre- 
buie să aibă proceduri interne şi directive referitoare la aceste riscuri, 
dar în absenţa acestor prevederi situaţia trebuie evaluată şi gestionată 
cu grijă încercând, cel puţin, datarea si ambalarea individuală cores- 
punzătoare a acestor alimente. 

 
Tabelul 2 

 

Aspecte esenţiale pentru separarea alimentelor neprelucrate 
de cele prelucrate1 

 Separaţi carnea crudă, carnea de pasăre, peşte şi fructe de 

mare de alte alimente. 

 Folosiţi echipamente şi ustensile (cuţite şi tocătoare) sepa- 

rate pentru alimentele neprelucrate. 

 Depozitaţi alimentele în containere adecvate pentru a pre- 

veni contactul între alimentele crude şi cele preparate. 
 
 

Prelucrarea termică atentă 
 
Deşi majoritatea personalului medical nu este implicată direct în pre- 
gătirea alimentelor, pot apărea situaţii când trebuie să gătească, posibil 
legat de asistarea sau consilierea pacienţilor aflaţi în proces de recupe- 
rare  privind pregătirea alimentelor după externarea acestora.8 

 
Alimentele trebuie gătite cu grijă şi servite fierbinţi. În timpul prelucrării 
termice alimentele trebuie să depăşească temperatura de 63oC pentru a dis- 
truge bacteriile dăunătoare şi apoi servite cât mai curând posibil. Păstrarea 
alimentelor în stare caldă trebuie evitată, dar când nu există alternativă ele 
vor fi păstrate la o temperatură de minimum 63oC, pentru maximum 2 ore, 
timp după care vor trebui fie consumate, fie înlăturate.8 
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Tabelul 3 
 

Aspecte esenţiale pentru prepararea termică completă1 

 Preparaţi termic alimentele complet inclusiv carnea, carnea 

de pasăre, ouăle, peştele şi fructele de mare. 

 Aduceţi alimentele precum supa şi tocăniţa la fierbere pen- 

tru a vă asigura că au atins 70oC. În cazul cărnii de animal 
sau de pasăre asiguraţi-vă că zeama de fierbere este incoloră 
şi nu roz. În mod ideal, folosiţi un termometru de bucătărie. 

          Reîncălziţi complet alimentele pregătite termic. 
 
 

 
Păstrarea alimentelor la temperaturi sigure 

 
Pentru a fi păstrate în condiţii de siguranţă, unele alimente trebuie păs- 
trate la rece. În această categorie intră alimentele cu eticheta ”folosiţi 
până la data de...”; alimentele gata preparate cum sunt iaurturile; ali- 
mente prelucrate termic, dar care nu se servesc imediat; şi alte alimen- 
te care au indicaţii pe etichete de păstrare în frigider.8 

 
Alimentele răcite trebuie păstrate la cel mult 8oC. Pentru aceasta se re- 
comandă setarea temperaturii frigiderelor la 5o sau mai jos. Înregistra- 
rea temperaturilor frigiderelor sau congelatoarelor trebuie făcută zil- 
nic. Alimentele care necesită congelare trebuie plasate în congelator cât 
mai repede după recepţie. Alimentele congelate care au început să se 
dezgheţe nu mai trebuie returnate în congelator.8 

 
Folosirea cuptoarelor cu microunde în oficiile alimentare ale spitalelor 
nu este încurajată datorită riscului de a fi utilizate la reîncălzirea ali- 
mentelor de către pacienţi. Datorită distribuţiei inegale a temperaturii 
în interiorul alimentelor încălzite la microunde,   există un risc crescut 
ca unele bacterii din aliment să nu fie distruse, ceea ce poate duce la 
toxiinfecţii alimentare. 
Bacteriile se înmulţesc cu precădere între 8oC şi 60oC, interval cunoscut 
drept ”zona de pericol”. Păstrarea alimentelor  sub şi deasupra acestui 
interval previne multiplicarea bacteriilor şi menţin astfel alimentele în 
condiţii de siguranţă. 
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Alimentele nu trebuie depozitate dincolo de termenul maxim de utili- 
zare imprimat pe etichetă.6,8  Verificarea zilnică a datei de expirare de 
pe eticheta alimentelor este esenţială, pentru a ne asigura că alimentele 
expirate sunt  înlăturate. 

 
Tabelul 4 

 

Condiţii esenţiale pentru păstrarea alimentelor la temperaturi 
sigure1 

 Nu  păstraţi  alimentele  gătite  la  temperatura  camerei  mai 

mult de 2 ore 

         Refrigeraţi  imediat  toate  alimentele  gătite  sau  perisabile 

(preferabil sub 5oC) 

  Păstraţi mâncarea gătită fierbinte la peste de 60oC înainte 

de servire 

 Nu depozitaţi alimentele pentru perioadă îndelungată nici 

chiar în frigider 

 Alimentele congelate nu le decongelaţi la temperatura ca- 

merei 
 
 

 
Utilizarea apei necontaminate şi a materiilor prime proaspete 

 
„Fructele şi legumele proaspete sunt parte esenţială a dietei şi drept 
urmare se pot constitui în potenţiale vehicule în transmiterea microor- 
ganismelor patogene în organismul uman. Mulţi contaminanţi microbi- 
eni sunt parte componentă a mediului înconjurător astfel încât fructele 
şi legumele pot fi contaminate involuntar.”13 

 
Aplicarea unor practici adecvate de igienă în timpul producerii, trans- 
portului şi prelucrării va reduce la minimum contaminarea acestor 
alimente. Practica spălării cu apă potabilă a fructelor şi legumelor 
proaspete şi apoi limpezirea lor tot cu apă potabilă  poate ajuta la eli- 
minarea contaminanţilor.13 
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Tabelul 5 
 

Aspecte esenţiale pentru utilizarea apei necontaminate şi a mate- 
riilor prime proaspete1 

         Folosiţi apă necontaminată sau trataţi-o pentru a o decontamina 

         Alegeţi alimente proaspete şi întregi 

 Alegeţi alimente care au fost prelucrate pentru a le face mai si- 

gure, cum  este laptele pasteurizat 

 Spălaţi  legumele  şi  fructele,  în  special  când  sunt  consumate 

proaspete 

        Nu utilizaţi alimente după depăşirea termenului de expirare 
 
 

Persoanele care manipulează alimentele, inclusiv cei care servesc ali- 
mente preparate, trebuie să fie ”apţi de muncă” şi să nu sufere de vreo 
boală contagioasă care ar putea contamina alimentele. Personalul me- 
dical  şi cei care manipulează alimentele ar trebui să nu se prezinte la 
serviciu dacă în ultimele 48 de ore au prezentat simptomatologie de tip 
diaree şi/sau vărsături. Ei ar trebui să rămână la domiciliu şi să revină 
la serviciu după 48 de ore de la dispariţia simptomatologiei.8 

 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii pune la dispoziţie o documentaţie ex- 
celentă, inclusiv  afişe,  arătând tehnicile corecte de spălare a mâinilor 
folosind gel alcoolic  sau apă şi săpun.14   Aceste informaţii se pot obţine 
cu uşurinţă şi prin intermediul internetului şi toate echipele de preve- 
nire şi control a infecţiilor ar trebui să aibă aceste afişe sau informaţii 
în departamentele lor. Informaţii suplimentare cu privire la igiena 
mâinilor se pot găsi în capitolul 3. 

 
Răcitoarele de apă şi automatele de gheaţă 

 
Apa destinată consumului uman trebuie să fie ”sănătoasă şi curată”. 
Această cerinţă se aplică tuturor apelor destinate consumului uman, 
precum şi apei folosită în producţia şi comercializarea de produse ali- 
mentare, sub rezerva anumitor excepţii incluzând apele minerale natu- 
rale”.15 Prin urmare, la nivelul instituţiilor  medico-sanitare apa potabi- 
lă, indiferent că provine de la  conductă, răcitor sau automat de gheaţă, 
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trebuie să fie de bună calitate şi sigură pentru consumul uman. Cu toate 
acestea există studii care au dovedit contaminarea apărută la nivelul 
unor automate de gheaţă în particular cu Legionella spp.16,  17,  18, 19  şi 
Mycobacterium fortuitum.20, 21 

 
Răcitoarele de apă 

 
Multe instituţii medico-sanitare au răcitoare de apă care utilizează bi- 
doane de apă înlocuibile furnizate de compania comercială care a insta- 
lat produsul. Trebuie verificat dacă: 

          Bidoanele de apă au  fost depozitate şi transportate corect de la 
producător până la punctele de livrare? 

          Cât este de uşor de îndepărtat  folia protectoare şi  inserarea bi- 
donului la aparat  fără a se contamina din mediul înconjurător? 

          Ce se întâmplă cu bidoanele goale: sunt reciclate şi/sau refolosite? 
          Apa este de o calitate ce permite consumul fără restricţii, inclu- 

siv la pacienţii taraţi sau imunocompromişi sau se adresează 
numai consumului anumitor categorii de persoane, de ex. per- 
sonalul? 

 
Bidoanele de apă necesită suprafeţe mari de depozitare, la distanţă de 
zonele puternic mirositoare şi ferite de expunerea directă la lumina so- 
lară. Unele dispozitive sunt dotate cu suporturi pentru bidoane chiar 
lângă răcitoare. Dacă aţi încercat vreodată înlocuirea unui bidon gol cu 
unul plin probabil că v-aţi convins singur de dificultatea realizării ma- 
nevrei propriu-zise fără a se solda cu autoaccidentare. 

 
În timp ce bidoanele comerciale de apă potabilă sunt produse sub con- 
diţii riguroase, unele companii se mărginesc doar la afişarea unei date 
de producţie şi/sau a unei date de „a se consuma până la” undeva pe 
etichetă/gâtul  bidonului.  Nu există informaţii asupra intervalului de 
timp pentru care apa este sigură de băut după  inserarea bidonului în 
aparat. În aceste situaţii este preferabilă contactarea producătorului 
pentru stabilirea condiţiilor de consum în siguranţă a apei respective. 
Acesta însă nu elimină obligaţia completării unei etichete cu datele care 
precizează când a fost bidonul introdus în răcitor. Prin comparaţie, o 
sticlă de apă din comerţ după deschidere trebuie păstrată la frigider şi 
consumată în maximum patru zile. 
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Activitate 
 

Pentru a realiza manipularea în condiţii sigure a apei potabile, vă 
rugăm să accesaţi şi să citiţi următoarele  documente şi să înregis- 
traţi orice referinţe făcute în legătură cu apa potabilă: 

           Politicile interne ale instituţiilor medico-sanitare 

           Politicile şi  ghiduri de prevenire şi control a infecţiilor 

           Ghiduri de manipulare a dispozitivelor 

           Ghidurile / Recomandările puse la dispoziţie de producători 

Acum răspundeţi la următoarele : 

 Ce prevăd instrucţiunile producătorului referitor la schim- 

barea bidonului de apă? 

 Procedura recomandată în acest caz permite respectarea poli- 

ticilor şi ghidurilor de bună practică de la locul de muncă? 

 Cum puteţi contribui la reducerea riscului individual şi faţă 

de alţii? 
 
 

Automatele de gheaţă 
 
Gheaţa poate fi  ingerata  la fel ca şi alimentele. Prin urmare, manipula- 
rea alimentelor sau a oricăror materii în contact cu ele, cum ar fi auto- 
matele de gheaţă, ar trebui să se facă în conformitate cu standardele de 
siguranţă în vigoare.6,22 Wilson şi colab.23 afirmă că „Focarele epidemi- 
ce de la nivelul spitalelor, dar  şi infecţiile recurente au fost puse în le- 
gătură uneori cu întreţinerea inadecvată a automatelor de gheaţă.” 

 
Este posibil să existe o lacună de informare a personalului cu privire la 
necesitatea ca dispozitivele să treacă periodic printr-un program de 
întreţinere sau poate exista o lacună în stabilirea rolului curăţării şi în- 
treţinerii acestor dispozitive. 
Studiile arată că utilizarea filtrelor bacteriene atât la nivelul sursei 
principale cât şi în aparate duce la reducerea numărului microorga- 
nismelor patogene şi implicit a infecţiilor nosocomiale.17,23,24,25 
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Gebo şi colab.21 sugerează că, pe lângă intensificarea curăţării (automa- 
telor de gheaţă) ”Utilizarea filtrelor cu pori de dimensiuni reduse poate 
preveni de fapt contaminarea care ar produce declanşarea infecţiei ( şi) 
utilizarea filtrelor (în special la nivelul zonelor unde se suspectează 
dezvoltarea biofilmului, cum ar fi automatele de gheaţă) ar trebui făcu- 
tă de două ori pe an.” 

 
Filtrele nu sunt singura măsură eficientă. În vederea reducerii infecţiilor 
nosocomiale s-a sugerat utilizarea agenţilor oxidanţi sau ionizarea   la 
sursele de apă ale spitalelor.25  În mod evident, totuşi, astfel de măsuri 
sunt în afara scopului secţiei/departamentului lucrătorilor în sănătate. 

 
Importanţa igienei mâinilor în reducerea ratelor infecţiei nu poate fi 
niciodată supraevaluată. Mâinile trebuie spălate imediat înaintea acce- 
sării  automatului  de  gheaţă.  Deasemenea,  menţinerea înregistrărilor 
corecte privind curăţarea şi întreţinerea dispozitivului, cu raportarea 
imediată  a  erorilor de  funcţionare,  facilitează împreună o mai bună 
funcţionare. 

 
Compartimentul de depozitare a gheţii trebuie bine protejat; altfel 
gheaţa nu va fi păstrată la temperatura corectă şi se poate  topi, în spe- 
cial în zilele caniculare. Apa astfel  adunată poate constitui o cauză pen- 
tru acumularea microroganismelor responsabile de infecţiile hidrice. 

 
Producătorii ar trebui să aibă deasemenea responsabilitatea, acest lu- 
cru fiind întradevăr în favoarea lor, de a se asigura că aparatele funcţi- 
onează la un standard care îndeplineşte cerinţele furnizorilor de  servi- 
cii medicale pentru a ajuta la reducerea infecţiilor nosocomiale în uni- 
tăţile sanitare. 

 
Nu toată gheaţa este destinată consumului uman, dar poate fi utilizată 
în scopuri medicale, de exemplu pentru reducerea tumefacţiei – utiliza- 
tă sub formă de pungi cu gheaţă cu aplicaţii locale. În aceste situaţii pa- 
chetele de gheaţă şi automatele de gheaţă trebuie în mod clar identifi- 
cate şi etichetate conform utilizării preconizate. Această gheaţă nu tre- 
buie amestecată cu gheaţa produsă în compartimentul de congelare a 
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unui frigider domestic, având în vederea că aceasta din urmă este des- 
tinată strict consumului uman. 

 
Tabelul 6: Cele mai bune practici de utilizare a răcitoarelor de apă şi automa- 
telor de gheaţă26, 27 
Practica optimă Justificarea 
Sfătuiţi-vă cu echipa de prevenire şi con- 
trol a infecţiilor şi      cu departamentul 
tehnic al spitalului înaintea achiziţionării 
unui răcitor/ automat de gheaţă. 

Pentru evitarea unor probleme cunos- 
cute deja şi asigurarea compatibilităţii 
cu sistemele existente de furnizare a 
apei în instituţie. 

Atât echipa de prevenire şi control a in- 
fecţiilor cât şi departamentul tehnic tre- 
buie să deţină un inventar cu localizarea 
răcitoarelor/ automatelor de gheaţă. 

Pentru asigurarea unei activităţi opti- 
me de întreţinere a dispozitivelor. 

Trebuie încheiat un program/ contract 
de întreţinere cu departamentul tehnic al 
spitalului. 
Trimestrial, dispozitivele trebuie retrase 
pentru  curăţare  şi  verificarea  stării  de 
uzură conform specificaţiilor producăto- 
rului. 
Înregistrările proceselor de întreţinere 
trebuie păstrate. 

Pentru identificarea precoce a proble- 
melor, reducerea potenţialului de con- 
taminare încrucişată; păstrarea înre- 
gistrărilor este cerută prin lege. 

Poziţionarea aparatelor trebuie să fie 
liberă de factori obstructivi. Ventilaţia 
spaţiilor în dreptul zonelor de schimb de 
căldură trebuie să fie suficientă pentru a 
asigura răcirea eficientă. Unitatea trebuie 
să fie bine izolată. 

În vederea facilitării accesului pentru 
realizarea întreţinerii şi a reducerii 
potenţialului contaminării încrucişate. 
Pentru a permite răcirea eficientă a 
aparatului şi pentru a facilita funcţio- 
narea eficientă a acesteia. 

Aparatele  trebuie  conectate  la  reţeaua 
locală de furnizare a apei potabile. 
Evacuarea aparatului trebuie să aibă un 
traseu în formă de U şi o valvă pentru 
prevenirea refluxului. 

În vederea reducerii contaminării de la 
apa stagnantă/ contaminată. 

Toate piesele mobile să poată fi extrase cu 
uşurinţă. Curăţarea trebuie efectuată săp- 
tămânal. Resturile de gheaţă vor fi arunca- 
te.  Aparatul se curăţă cu ajutorul unei la- 
vete textile de unică folosinţă inmuiată în 
soluţie de apă fierbinte şi detergent, urma- 
tă de clătire riguroasă cu apă potabilă şi 

Pentru a facilita curăţarea.   Pentru a 
reduce    transmiterea încrucişată a 
unor microorganisme potenţial gene- 
ratoare de infecţii hidrice. 
Repunerea în uz înaintea uscării apa- 
ratului poate contamina apa /gheaţa 
proaspete. 



 

 

apoi cu soluţie de hipoclorit sodic 100 
ppm. Reutilizarea se recomandă după us- 
care. Se recomandă înregistrarea operaţi- 
unilor şi păstrarea înregistrărilor. 

Păstrarea  înregistrărilor  este  cerută 
prin lege. 

Tăvile de colectare a picăturilor trebuie 
păstrate curate, uscate şi curăţate zilnic 
cu detergent şi apă fierbinte.  Responsa- 
bilitatea asigurării efectuării acestor ope- 
raţiuni revine conducătorului secţi- 
ei/compartimentului.   Se vor menţine 
evidenţe zilnice ale acestor operaţiuni. 

Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată cu orice microorganisme potenţial 
responsabile de infecţii hidrice. 
Păstrarea  înregistrărilor  este  cerută 
prin lege. 

Gheaţa nu va fi manipulată direct cu mâi- 
nile. Personalul care manipulează gheaţa 
îşi va decontamina mâinile înainte şi du- 
pă manipularea gheţii şi va folosi o scafă 
impermeabilă. Aceasta trebuie păstrată 
curată într-un container cu capac. Ambe- 
le articole trebuie curăţate la sfârşit de 
tură, curăţate suplimentar dacă au urme 
vizibile de murdărie şi sterilizate zilnic. 

Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată a unor microorganisme potenţial 
patogene. 
Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată a unor microorganisme potenţial 
patogene. 

Gheaţa neutilizată nu se va returna în 
compartimentul de stocare la sfârşitul 
zilei, ci va trebui aruncată. 

Pentru a reduce transmiterea oricăror 
microorganisme potenţial patogene. 

Uşa compartimentului de depozitare a ghe- 
ţii trebuie menţinută închisă, cu excepţia 
perioadelor când se distribuie gheaţa. 

Pentru a ajuta la prevenirea supraîn- 
călzirii aparatului, a preveni topirea şi 
reîngheţarea gheţii. 

Automatele de gheaţă nu trebuie să fie 
accesibile civililor şi trebuie marcate vi- 
zibil cu specificaţia utilizării exclusive de 
către personal. 

Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată potenţială a oricăror microorga- 
nisme. 

Răcitoarele situate la nivelul căilor prin- 
cipale de acces pot necesita decontami- 
nare suplimentară. 

Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată potenţială a oricăror microorga- 
nisme. 

Reciclarea excesului de apă din rezervo- 
rul de apă sau compartimentul de stocare 
a gheţii nu este recomandată. 

Pentru a reduce transmiterea încruci- 
şată a oricăror microorganisme poten- 
ţial cauzatoare de infecţii hidrice. 

Nu se recomandă umplerea direct de la 
nivelul răcitoarelor a sticlelor personale 
de apă şi nici utilizarea răcitoarelor   ca 
fântână ţâşnitoare. Se vor utiliza numai 
pahare de unică folosinţă. 

Pentru a reduce  transmiterea încruci- 
şată potenţială a oricăror microorga- 
nisme. 
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Există pacienţi cu stări de imunodepresie datorită tratamentului pe ca- 
re-l urmează sau datorită afecţiunii de care suferă.  Acestor pacienţi nu 
li se permite simpla plăcere de a savura o băutură cu gheaţă sau să sugă 
un cub răcoritor de gheaţă, întrucât acestea pot avea risc vital. Wilson 
şi colab.23  afirmă că ”pacienţii neutropenici sunt îndeosebi supuşi ris- 
cului dacă li se permite să consume cuburi de gheaţă ce au muchiile as- 
cuţite, întrucât acestea pot leza mucoasa orală ce a fost slăbită de  tra- 
tamentele aplicate.” Pacienţii neutropenici sunt adeseori încurajaţi să 
bea apă sterilă, iar acestor pacienţi nu li se permite consumul de gheaţă 
din automatele de gheaţă. Pentru astfel de pacienţi se va prepara ghea- 
ţă prin congelarea apei sterile în pungi de unică folosinţă în congelatoa- 
re convenţionale. 

 
Gheaţa nu se va plasa într-un bol sub ventilatorul electric în scopul ră- 
coririi pacienţilor, întrucât potenţialul de aerosolizare pentru microor- 
ganismele patogene responsabile de infecţiile hidrice este crescut.27 

 
Ca o consecinţă a capacităţilor limitate de depozitare de la nivelul secţi- 
ilor şi compartimentelor şi nevoii de a limita orice posibilă infecţie hi- 
drică Compartimentul de Prevenire şi Control a Infecţiilor trebuie să 
recomande managerilor de sectoare care doresc să cumpere răcitoare 
de apă/automate de gheaţă ca acestea să fie de tipul celor conectate 
direct la reţeaua principală de furnizare a apei potabile faţă de cele ne- 
conectate direct. Acestea din urmă trebuie eliminate întrucât sunt con- 
siderate necorespunzatoare utilizării după cum recomandă ultimele 
audituri în probleme de mediu. 

 
Orice răcitoare/automate de gheaţă lăsate neutilizate pentru o mai 
lungă perioadă de timp vor avea apă rămasă în sistemul interior, apă în 
care se poate dezvolta biofilmul.  Este mai prudentă scoaterea comple- 
tă din locaţie a acestor aparate, reducând astfel riscul potenţial de in- 
fecţii hidrice. Gebo şi colab.21 recomandă ”Cunoştiinţele despre 
creşterere acestor microorganisme în rezervele de apă s-au îmbunătă- 
ţit mult prin cunoaşterea mai bună a biofilmului, care este stratul sub 
forma unei pelicule format la interfaţa dintre conducta solidă şi faza 
lichidă a apei şi care reprezintă o sursă comună de creştere atât pentru 
bacterii cât şi micobacterii.” 
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Condiţii esenţiale 
           Tot personalul şi beneficiarii de servicii medicale care utili- 

zează răcitoarele/automatele de gheaţă trebuie să dea do- 
vadă de igienă riguroasă a mâinilor. 

           Utilizatorul final al răcitorului/automatului de gheaţă trebu- 
ie  bine  specificat,    comunicat şi respectat ex.  este pentru 
uzul personalului/pacienţilor? 

           Este vitală păstrarea unei evidenţe a activităţii de întreţine- 
re a aparatului. 

           Asiguraţi-vă că este disponibil un program de curăţenie ac- 
tualizat. 

           Asiguraţi  actualizarea  politicilor  şi  directivelor  privitor  la 
utilizarea aparatelor. 

           Asiguraţi-vă că automatul de gheaţă are disponibilă o scafă 
impermeabilă care este păstrată într-un container cu capac. 

 
Prevenirea  legionelozelor 

 
Boala legionarilor este cauzată de bacteria Legionella pneumophilla. 
Aceasta se poate întâlni în surse de apă din mediul înconjurător  şi în 
sistemele de distribuţie a apei în special în acelea   din imobile mari 
cum sunt hoteluri, spitale sau clădiri de birouri. Pentru a produce boa- 
la, bacteria are nevoie să fie aerosolizată de ex. de la nivelul evapora- 
toarelor prin condensare, a piscinelor tip jacuzzi, a turnurilor de răcire 
şi a rozetei duşurilor. Pneumonia se poate   produce după inhalarea 
bacteriilor  şi riscul de îmbolnavire este mai mare  la persoane trecute 
de 50 de ani, diabetici, fumători şi pacienţi imunodeprimaţi. 

 
Legionella spp.  sunt cantonate la nivelul sedimentului, mâlului şi biofil- 
mului conductelor şi rezervoarelor de apă, care oferă condiţii ideale de 
creştere.  Microorganismele se dezvoltă cu uşurinţă la temperaturi cu- 
prinse între 20oC – 45oC; biofilmul, mâlul şi depunerile de tartru prote- 
jează bacteria faţă de temperaturi nefavorabile şi de acţiunea biocide- 
lor care în mod normal le-ar distruge sau le-ar inhiba creşterea. Se es- 
timează că aproximativ 12-85% din sistemele de apă ale spitalelor sunt 
colonizate cu Legionella. 
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Codul de Practici Aprobate28  şi ghidurile pentru boala legionarilor29 

subliniază nevoia efectuării unor estimări ale riscului la nivelul zonelor 
rezidenţiale pentru a respecta legislaţia. Evaluarea riscului este eviden- 
ţiată în tabelul 7. 

 
Tabelul 7 
Evaluarea riscului de expunere la boala legionarilor şi alte boli 

           Există  condiţii  favorabile  multiplicării  bacteriilor,  de  ex. 
temperatura apei este între 20oC – 45oC? 

           Sunt zone în care apa stagnează (deget de mănuşă), de ex. 
conducte către o maşină de spălat care nu mai este folosită? 

           Există terminale utilizate rar, de ex. duşuri, robinete? 
           Există valve termostatice care dispun o temperatură de ieşi- 

re a apei favorabilă creşterii Legionella? 
           Au fost identificate în sistem deşeuri precum rugina, mâlul 

sau depunerile de calcar (o problemă frecventă în cisternele 
metalice  vechi),  care  ar  putea  constitui  o  sursă  de  hrană 
pentru creşterea Legionella? 

           În rândul personalului, locuitorilor, vizitatorilor etc. există 
persoane vulnerabile la infecţie, de ex. persoane vârstnice, 
deja bolnavi? 

Răspunzând ”da” oricărei din aceste întrebări sugerează existenţa 

unui risc crescut al pacienţilor/rezidenţilor de a fi expuşi la contac- 

tul şi îmbolnăvirea cu Legionella. 

 
Agenţia Europeană de Sănătate şi Securitate în Muncă30 recomandă ca 
”În conformitate cu ordinul 429/2008 al Ministrului Sănătăţii despre 
’Metodologia privind aprobarea şi implementarea protocoalelor insti- 
tuţiilor clinice’, spitalele să-şi întocmească propriile protocoale privind 
soluţionarea cazurilor de legioneloza. Obiectivele acestor protocoale 
sunt îmbunătăţirea calităţii examinăriilor clinice şi optimizarea sche- 
melor de tratament. Legionella este inclusă printre factorii de risc bio- 
logici incluşi în protocoalele Spitalului Municipal Bucureşti.” 
În plus ”Legioneloza este o boală cu raportare obligatorie în Romania. 
Se folosesc formulare speciale pentru raportare la nivel naţional în 
scopul de a obţine rapoarte unitare şi complete.”România dispune de o 
reţea de supraveghere a bolilor contagioase, formată din autorităţile de 
sănătate publică judeţene coordonate de Centrul Naţional de Prevenire 
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şi Control al Bolilor Transmisibile”. Legioneloza este o boală prioritară 
şi începând cu 2004 a fost introdusă treptat în schema programului na- 
ţional de supraveghere. Astăzi, toţi pacienţii suferind de pneumonie 
sunt supuşi testării suplimentare în vederea confirmării diagnosticului 
de legioneloză.”30 

 
Institutul de Sănătate Publică29 ne informează că ”Institutul de Sănătate 
Publică din Timişoara a publicat   un ghid denumit „Recomandări de 
supraveghere şi control a infecţiilor cu Legionella spp. în instituţiile de 
îngrijire a sănătăţii”.  Documentul descrie agentul patogen, bolile asoci- 
ate şi măsurile de prevenire a infecţiilor nosocomiale. 

 
Rezumat 

În acest capitol au fost trecute în revistă şi examinate principiile gesti- 
onării în condiţii de siguranţă a apei şi alimentelor în scopul prevenirii 
infecţiilor datorate contaminării şi au fost discutate câteva din princi- 
palele infecţii care apar datorită igienei precare. Am învăţat despre im- 
portanţa igienei mâinilor, despre documentare şi întreţinerea necesară 
pentru a ne asigura că pacienţii noştri sunt îngrijiţi în condiţii de sigu- 
ranţă. 
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CAPITOLUL 14 

AUDIT ŞI SUPRAVEGHERE 
MEL JOHNSON ŞI LIESL MILLAR 

 

 
Auditul şi supravegherea sunt deseori considerate ca un întreg în acti- 
vităţile de prevenire şi control a infecţiilor, dar fiecare are o contribuţie 
unică şi diferită pentru prevenirea infecţiilor asociate  asistenţei medi- 
cale. Acest capitol va aborda rolul auditului clinic şi cum poate fi acesta 
folosit ca o metodă pentru îmbunătăţirea şi protecţia supravegherii. 

 

Ce este auditul clinic? 
 

Institutul naţional pentru excelenţă clinică1 defineşte auditul ca: 
 

„un procedeu de ameliorare a calităţii  menit să îmbunătăţească 
asistenţa pacientului şi care se realizează prin evaluarea sistema- 
tică a îngrijirii, raportată la criterii explicite şi prin implement a- 
rea schimbărilor în bine. Aspecte ale structurii,   procedurilor şi 
rezultatelor asisitenţei sunt selectate şi evaluate sistematic, ra- 
portat la criterii explicite. Acolo unde este nevoie, se implemen- 
tează schimbări la nivelul unei persoane, echipe sau serviciu şi se 
foloseşte monitorizarea în continuare pentru a confirma îmbună- 
tăţirea furnizării îngrijirilor de sănătate.” 

 

Mai simplu spus, auditul clinic are ca scop să  afle dacă facem ceea ce 
trebuie să facem şi în felul în care ar trebui făcut respectivul lucru! 

 

Scurtă istorie a auditului clinic 
 

Florence Nightingale este recunoscută ca fiind prima persoană care a 
efectuat un audit clinic legat de controlul infecţiilor în timp ce lucra ca 
asistentă medicală în Spitalul Barrack din Scutari, în războiul din 
Crimeea.2  În războiul din Crimeea, era mult mai  posibil ca soldaţii să 
moară din cauza bolilor infecţioase, a înfometării, a proastei igiene şi a 
lipsei de adăpost decât din cauza unui glonţ rusesc. 3   De fapt, rata mor- 
talităţii în rândul soldaţilor britanici din cauza îmbolnăvirii în primele 
şapte luni ale războiului din Crimeea, a fost de 60%, fiind mai mare de- 
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cât rata mortalităţii din timpul marii epidemii de ciumă din 1665.3    În 
urma  ameliorării  condiţiilor  de  igienă,  propuse  de  Florence 
Nightingale, rata mortalităţii în rândul soldaţilor care au luptat în răz- 
boiul din Crimeea a fost aceeaşi cu a soldaţilor staţionaţi acasă, în Ma- 
rea Britanie.3 

 

În anii 1920 chirurgul american Ernest Codman a urmărit evoluţia pa- 
cienţilor săi pentru a înţelege dacă tratamentul efectuat asupra lor a 
avut sau nu succes, dar ideile sale erau prea avansate pentru timpul său 
şi nu s-a bucurat de răspândire în rândul colegilor săi.4 A fost nevoie să 
se ajungă în anii 1960, când Avedis Donabedian a considerat că măsu- 
rarea calităţii îngrijirilor de sănătate oferite trebuie să se concentreze 
pe structură, proceduri  sau rezultate.4  Aceasta este o practică folosită 
şi astăzi. Când măsori rezultatele te uiţi la ce s-a întâmplat ca urmare a 
procedurii efectuată de tine – ai obţinut rezultatul corect/aşteptat? 
Pentru procedurile evaluate se  măsoară ceea ce se face/serviciul oferit 
– faci ceea ce ar trebui să faci? 

 

În 1989 guvernul Marii Britanii a introdus auditul clinic în raportul ofi- 
cial al guvernului referitor la sănătate numit  „Muncind pentru paci- 
enţi”.5  Totuşi, a durat până când s-a publicat raportul privind decesul 
unor copii după chirurgie cardiacă într-un spital britanic în 2002 ca 
auditul clinic să devină o responsabilitate obligatorie pentru toţi profe- 
sioniştii din sănătate din Anglia şi Ţara Galilor.6   Principalul motiv pen- 
tru introducerea participării obligatorii în auditurile cinice a fost nevo- 
ia de a exista certitudinea că auditul clinic este prioritar şi se aplică 
proceduri de încredere pentru   monitorizarea rezultatelor şi perfor- 
manţelor.6 

 

De multe ori există confuzii legate de diferenţa dintre cercetarea medi- 
cală şi auditul clinic, următorul tabel explicând principalele diferenţe:4 



 

 

Audit                                                            Cercetare 

Are ca scop monitorizarea şi îm- 
bunătăţirea practicii clinice la ni- 
vel local 

Are ca scop creşterea nivelului de 
cunoştinţe ştiinţifice 

Este o analiză sistematică şi critică 
a îngrijirii pacientului 

Este  o  cercetare  ştiinţifică  siste- 
matică 

Compară  îngrijirea  cu  rezultatele 
cercetării 

Creează noi cunoştinţe 

Măsoară   conformitatea   cu   stan- 
dardele 

Testează ipoteze 

Nu ar trebuie să implice niciodată 
mai mult decât managementul cli- 
nic normal 

Poate implica experimente pe pa- 
cienţi şi/sau voluntari 

Se sprijină pe o structură etică dar 
de obicei nu necesită o aprobare a 
Comitetului de etică 

Necesită  aprobarea  prealabilă  a 
unui Comitet de etică a cercetării 

Nu implică niciodată repartizarea 
pacienţilor sau tratamente placebo 

Poate implica repartizarea aleato- 
rie a pacienţilor în diferite grupuri 
de tratament, inclusiv placebo 

Metodologie diferită de a cercetă- 
rii, de obicei pe eşantion mai mic 

Metodologie  şi  analiză  statistică 
riguroasă 

Rezultatele se pot aplica numai pe 
plan local. Pot fi publicabile pentru 
interese specifice în procesul de 
audit 

Rezultatele  pot  fi  publicabile  şi 
aplicabile şi în alte locuri 
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De ce să folosim auditul clinic? 
 

“Când personal calificat şi cu experienţă desfăşoară audituri specifice pe 
un aspect şi traduce rezultatele în îmbunătăţirea practicii, sunt demon- 
strate beneficii clare pentru îngrijirea pacientului, iar asemenea audituri 
au ecou în încrederea conducerii în rapoartele privind calitatea îngrijiri- 
lor. De exemplu, asistenta specialistă în viabilitatea ţesuturilor auditează 
prevalenţa ulcerelor de decubit în fiecare lună. În urma acestora,  alcătu- 
ieşte rapoarte privind nu numai auditul efectuat, ci şi asupra cauzelor 
găsite pentru ulcerele de decubit apărute, întocmind  planuri de acţiune 
pentru combaterea acestora.” 7 

 

Unele erori frecvente: 
 

Niciodată nu se fac audituri de dragul auditării, timpul şi banii sunt 
preţioşi, de aceea este important ca proiectele pentru auditare clinică 
să nu se facă doar de dragul auditării şi să devină un exerciţiu de bifare 
a căsuţelor. Efectuarea de audituri semnificative asigură atragerea 
atenţiei clinicienilor asupra rezultatelor auditului şi vor duce la schim- 
bări în practică care aduc beneficii pacienţilor.7 

 

Pentru ca auditurile clinice să fie eficiente este nevoie de un mediu fa- 
vorabil, bazat pe o cultură organizaţională deschisă şi onestă. Dacă 
aceasta nu suportă aceste condiţii, atunci chiar cele mai bine efectuate 
auditurii nu vor produce o schimbare. Pentru mai multe informaţii în 
acest sens, este disponibil raportul Sistemului Naţional de Raportare şi 
Învăţare pe NHS Being Open Framework.8 

 

Conceperea unui proiect 
 

În primul rând este necesară alegerea unei întrebări la care auditul tre- 
buie să răspundă, cu obiective foarte clare şi cu alocarea timpului nece- 
sar pentru a aduna informaţiile de care este nevoie pentru aflarea răs- 
punsului. Pentru controlul infecţiilor poate fi de ajutor, înainte de lua- 
rea unei decizii, depistarea unor probleme de    interes comun şi con- 
centrarea asupra acestora, de exemplu infecţii de plagă chirurgicală, 
MRSA, igiena mâinilor etc. Dacă nu există certitudini, se poate discuta 
cu colegii care lucrează în aria respectivă, întrebându-i despre sarcina 
auditului, dar niciodată nu trebuie presupus ceva, ci trebuie să mergi şi 
să te convingi singur. Investind energie în conceperea proiectului eco- 
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nomisiţi timp pe termen lung şi vă asigură că nu pierdeţi timp   cule- 
gând informaţii inutile. De asemenea, va  înştiinţa colegii despre ce lu- 
craţi şi îi va  ajuta să se implice. 

 

Culegerea datelor 
 

Mai întâi, hotărâţi dacă vreţi să priviţi la ce s-a întâmplat (retrospectiv) 
sau să  culegem datele pe măsură ce îngrijirile sunt furnizate (prospec- 
tiv).  Urmează o listă cu posibilele surse de informaţii: 

           Foile de observaţie ale pacienţilor 
           Studii 
           Interviuri 
           Observaţia directă 
           Sondaje telefonice. 

 
Culegerea datelor – cele mai bune sfaturi 

 

           Menţinerea limbajului şi designului cât mai simple posibil 

           Gândiţi-vă cine va culege datele 
           Asigurarea opţiunii de alegere a răspunsului, de exemplu prin 

bifarea raspunsului acolo unde este posibil 
           Culegerea numai a datelor necesare – nu se culeg date doar de 

dragul de a se face 
           Întotdeauna trebuie  asigurată confidenţialitatea pacientului 
           Datele culese trebuie să răspundă obiectivelor proiectului 

 
 
Raportul 

 

Odată ce aveţi datele şi rezultatele au fost analizate în corelaţie cu obi- 
ectivele proiectelor, este nevoie de  o sinteză. Este o idee bună în acest 
moment să împărtăşiţi rezultatele cu şeful dumneavoastră şi să deci- 
deţi cine ar mai trebui să vadă raportul astfel ca recomandările   să fie 
complete. Raportul trebuie   să fie simplu şi cu concluziile formulate 
clar, cu definirea clară a oricăror limitări ce ar fi existat în efectuarea 
auditului. 

 

Planul de acţiune 
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Nu are sens efectuarea unui audit dacă rezultatele acestuia nu vor fi folosi- 
te la  ceva. Dacă există recomandări, lucraţi cu managerul dumneavoastră 
pentru a le transpune într-un plan de acţiune clar, o idee bună fiind inclu- 
derea în acesta a unei scale de timp pentru fiecare acţiune care urmează a 
fi implementată şi de asemenea nominalizarea unei persoane responsabi- 
le de aceasta. Totodată, în proces trebuie inclusă monitorizarea planului 
de acţiune, pentru a fi siguri că nu va ignorat pe parcurs. 

 

Studiu de caz – folosirea auditului clinic în practică 
 

Următorul studiu de caz provine din experienţa personală a autorilor, 
acumulată în cadrul cursului ”Iniţiativa pacienţi mai în siguranţă” 
sponsorizat de Fundaţia pentru Sănătate în asociere cu Institutul pen- 
tru Îmbunătăţirea îngrijirilor de Sănătate – vezi „site-uri folositoare” 
pentru informaţii şi resurse suplimentare. 

 

Vi se cere să schiţaţi un proiect pentru a reduce numărul de infecţii la 
pacienţii internaţi prin asigurarea unei bune igiene a mâinilor la nivelul 
întregului personal. Decideţi că veţi începe prin a număra infecţiile 
nosocomiale din spital (măsurarea rezultatului) – veţi găsi un număr la 
care va aşteptati? De asemenea vreţi să vedeţi numărul personalului 
care practică o bună igienă a mâinilor, aceasta având cea mai mare con- 
tribuţie la reducerea   numărului de infecţii nosocomiale (măsurarea 
procesului) – fac membrii personalului ceea ce ar trebui să facă? 

 

Măsurarea procesului şi rezultatului 

        Rezultat – efectul activităţilor 

 Activitate – toate acţiunile care trebuie să fie îmbunătăţite şi au 

efect asupra rezultatului 
 

Ex.  Măsurarea rezultatului – numărul de infecţii nozocomiale 
 

Măsurarea activităţii - % personalului educat în prevenirea infecţiilor 
 

% personalului care practică o bună igienă a mâinilor 
 

Nu veţi vedea un impact asupra rezultatului până când toate acti- 
vităţile se dovedesc eficiente 
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Datele privind numărul de infecţii nozocomiale (datele privind rezulta- 
tele) sunt deja centralizate la nivelul spitalului, deci   sunt   informaţii 
accesibile. În mod obişnuit nimeni nu culege   date privind procesele 
care le evaluaţi, deci va trebui să hotărâţi cum veţi  culege aceste date. 
În trecut au existat audituri pe scară largă privind igiena mâinilor, dar 
ultimul a avut loc cu mai mult de un an în urmă.   Nu deţineţi resursele 
pentru un asemenea audit şi concepeţi o schemă mai simplă pentru au- 
ditare, cu care culegeţi unele date de bază din  trei secţii. Pentru îmbu- 
nătăţirea muncii nu sunt întotdeauna necesare audituri pe scară mare, 
acestea sunt scumpe şi durează mult. 

 

Conceperea unei scheme pentru audit – sfaturi practice 

           Ţineţi minte să   culegeţi numai datele necesare pentru a răs- 
punde la întrebările  de interes. 

           Recurgeţi  la eşantionare – datele culese de la eşantioanele mai 
mici  pe termen mai lung  pot fi mai precise decât cele  culese de 
la un eşantion mai larg, dar sporadic. 

           Dacă schema de audit este complexă,  scad şansele de a convinge 
colegii să  ajute la  efectuarea lui. 

           Schema de audit trebuie testată pentru a fi sigur că întrebările 
sunt înţelese şi datele pe care le culegeţi sunt corecte. 

           Gândiţi-vă cum veţi analiza datele în faza în care concepeţi mo- 
dul de culegere. 

           Luaţi în considerare posibilele erori când luaţi decizia cine va 
culege datele. 

 

 
În curând veţi realiza că aveţi nevoie de ajutor, deoarece acest audit 
este o sarcină dificilă. Contactaţi  managerul şi prezentaţii datele foarte 
slabe privind igiena mâinilor. Schiţaţi o listă cu membri personalului 
care au experienţă şi ar putea fi interesaţi de implicarea în proiect. Îm- 
preună, schiţaţi un scop pentru proiect, câteva  obiective pentru  a re- 
duce incidenţa infecţiilor în spital şi pentru ca personalul să practice o 
bună igienă a mâinilor. 

 

Atragerea colegilor 
         Pe cine veţi alege pentru proiect? 
         Ce caracteristici aţi dori să prezinte respectiva persoană? 

– respectat în aria sa de activitate 
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– bun comunicator 
– dispus să-şi  susţină ideile (să aibă curaj) 
– bune aptitudini sociale şi relaţionale 

           Care este planul de a-i ajuta şi sprijini? 
           Munca de la egal la egal este mai eficientă, ex. dacă trebuie să influ- 

enţaţi medici este de preferat să aveţi medici în echipă. 
 

 
Decideţi să lucraţi iniţial pe o secţie care are asistente şi medici dispuşi 

să vă ajute,  fiind percepută ca o secţie bună, cu conducere eficientă şi 
activitate bună. Petreceţi un timp cu echipa, asigurându-vă că au înţeles 
ideea şi ştiu ce vreţi să faceţi, şeful secţiei asigurând că această sarcină 
va avea prioritate. 

 

Lucrând cu această echipă, veţi schiţa o schemă de audit simplă, o veţi 
testa pentru a fi uşor de înţeles şi corectă, şi solicitaţi culegerea datelor 
săptămânal. După câteva săptămâni devine evident că igiena mâinilor 
nu este de calitate, aşa că decideţi să mergeţi pe secţie să vedeţi ce se 
întâmplă. Discutaţi cu persoanele care ar trebui să practice spălarea 
mâinilor cu regularitate, îi întrebaţi când şi cum se spală pe mâini şi ca- 
re sunt obstacolele pe care le întâmpină în a se spăla, ca să înţelegeţi ce 
nu merge bine. Descoperiţi că personalul nu  este conştient cât de im- 
portantă este igiena mâinilor în   reducerea infecţiilor. De asemenea, 
chiuvetele nu sunt plasate în locaţii vizibile şi nu există informaţii vizu- 
ale care să indice personalului ce se aşteaptă de la ei, dozatoarele de 
săpun şi prosoape de hârtie nu sunt aprovizionate cu regularitate, ast- 
fel că nu întotdeauna este posibilă spălarea corectă a mâinilor. 

 

Discutând cu echipa de pe secţie decideţi 3 intervenţii cheie: 
 

1.   Informaţia vizuală 
2.   Aprovizionarea regulată la chiuvete a dozatoarelor cu săpun şi 

prosoapelor de hârtie, zilnic 
3.   Educarea  personalului  despre  consecinţele  asupra  pacienţilor 

datorate unei igiene a mâinilor defectuoase. 
În plus  căutaţi informaţii pe internet şi discutaţi cu colegi din alte spi- 
tale ca să vedeţi ce fac ei ca să îmbunătăţească situaţia în această pri- 
vinţă.   Concepeţi şi prezentaţi programul dumneavoastră educaţional 
în cadrul personalului, verificând nivelul lor de înţelegere, concepeţi 
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postere şi afişe cu informaţii esenţiale şi instrucţiuni pe care le plasaţi 
pe secţie. Apoi, refaceţi procesul   de aprovizionare a dozatoarelor de 
detergent de la chiuvete, iniţial pentru o zi, observaţi dacă funcţionea- 
ză, modificaţi câte un pic şi retestaţi până când devine certă funcţiona- 
rea adecvată  permanent. 

 

Continuaţi să evaluaţi şi odată ce toate schimbările sunt implementate 
secţia reuşeşte să atingă 95% din ambele obiective: buna igienă a mâi- 
nilor şi educaţia personalului.  În loc să prezentaţi datele într-un tabel, 
cum se practica înainte, preferaţi să faceţi un grafic cu evoluţia datelor 
în timp, pentru a se vedea mai clar situaţia şi îmbunătăţirile care au 
avut loc. 

 

 
 
 

 
Impactul asupra măsurătorilor finale este redus, dar este vorba doar de 
o secţie din 15. Lucrând cu conducerea  spitalului veţi schiţa un plan de 
acţiune şi veţi selecta alte trei secţii pe care implementezi schimbările 
deja realizate. Folosiţi ajutorul personalului din prima secţie pentru a 
arăta ce s-a făcut deja şi ce se poate realiza. Ca şi înainte continuaţi să 
folosiţi auditul clinic pentru a monitoriza igiena mâinilor, asiguraţi su- 
port şi educaţie continuă pentru personal, până când se îndepărtează 
barierele din calea bunelor practici. În final, colaborând cu întreg per- 
sonalul aplicaţi intervenţiile făcute în toate secţiile şi departamentele. 
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După alte câteva luni aţi îndeplinit obiectivul de a reduce numărul de 
infecţii nosocomiale  din spital. Aţi rărit  auditarea de la săptămânal la 
lunar, dar continuaţi monitorizarea şi dacă una din secţii scade sub 
95% din realizarea obiectivelor, faceţi o vizită pe secţie pentru a obser- 
va, discuta cu personalul şi a vedea ce altceva se poate face pentru a-i 
sprijini în a  furniza îngrijiri de calitate. 

 

 
 

Ce este supravegherea 
 

Supravegherea este observarea sistematică a apariţiei unei boli în o 
populaţie, cu analizarea şi răspândirea rezultatelor.9  Cele mai multe 
echipe de control a infecţiilor culeg permanent anumite tipuri de date 
care ţin de supraveghere, cum ar fi date privind anumite microorga- 
nisme cu rol de alertă. Acestea, de cele mai multe ori includ microorga- 
nismele subliniate în capitolul 10 - Microorganisme semnificative pen- 
tru controlul infecţiilor- acestea fiind microorganismele care se răs- 
pândesc mai uşor, cauzează focare sau sunt mai dificil de tratat. 

 

Supravegherea este adeseori concentrată pe anumite infecţii nosocomiale 
cum ar fi infecţiile de plagă chirurgicală, pneumoniile de ventilaţie sau in- 
fecţiile conexe anumitor dispozitive - infecţiile urinare asociate sondajului 
sau septicemiile asociate cateterului vascular central. Un studiu de am- 
ploare din Statele Unite, în anii 1980 a demonstrat valoarea supravegherii 
infecţiilor de plagă chirurgicală când datele culese şi rezultatele studiului 
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au fost prezentate chirurgilor10.    Retroinformarea  chirurgilor a ajutat la 
concentrarea asupra importanţei unei bune tehnici chirurgicale şi poate fi 
folosită ca motivaţie pentru încurajarea schimbărilor comportamentale 
acolo unde ratele de infecţie raportate au fost mari. Acolo unde există, fo- 
losirea acestor programe de supraveghere a dus la reducerea ratei infec- 
ţiilor chirurgicale de plagă.9 

 

Scopurile principale ale supravegherii în controlul infecţiilor sunt:11 
 

 Detectarea   schimbărilor  în  tabloul     infecţiilor  nozocomiale 

şi/sau procedurilor de prevenire şi control care indică apariţia 
unei probleme de tip infecţie. 

         Includerea culegerii de date în detectarea modelelor infecţioase 
(căi de transmitere, germeni patogeni, secţii) şi/sau proceselor 
de control şi prevenire a infecţiilor (igiena mâinilor, folosirea şi 
rezistenţa la antibiotice, antibioprofilaxia). 

        Evaluarea performanţei furnizorilor de servicii de sănătate. 
 
Supravegherea nu este cercetare; de aceea datele culese trebuie să se 
limiteze la ceea ce este de imediată importanţă pentru hotărârea ţinte- 
lor asupra cărora este necesară concentrarea resurselor de prevenire şi 
control infecţii.  Rezultatele supravegherii trebuie furnizate cu regulari- 
tate şi la timp echipelor medicale pentru a se putea alege acţiunile po- 
trivite reducerii ratei infecţiilor intraspitaliceşti.12 Datele aduc elemen- 
te descriptive de bază privind numărul total de cazuri (constituie nu- 
mărătorul), numărul total de pacienţi, zile/dispozitiv, etc. (constituie 
numitorul).11 

 

Datele obţinute prin supraveghere sunt esenţiale când se stabilesc poli- 
ticile locale de control, ghidurile şi formarea profesională privind pre- 
venirea infecţiilor nosocomiale. Fiecare spital trebuie să aibă un plan 
scris pentru supraveghere  la nivel instituţional.  El ar trebui să includă 
definiţiile  folosite,  care  infecţii  nosocomiale  sunt  monitorizate,  cum 
sunt culese datele şi frecvenţa culegerii acestora. De asemenea trebuie 
să fie menţionate persoanele responsabile de această activitate.11 
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Concluzii 
 

Auditul clinic este folosit în mod obişnuit în multe spitale din întreaga 
lume pentru a asigura respectarea standardelor şi totodată pentru a 
ajuta personalul să depisteze eşecurile din procesul de   asistenţă şi  să 
îi orienteze în rezolvarea deficienţelor. Pentru ca auditul clinic să fie 
eficient acesta trebuie să fie folosit acolo unde cultura organizaţională 
suportă întrebările deschise, având în vedere faptul că îngrijirile acor- 
date nu sunt întotdeauna la cel mai înalt nivel posibil şi există disponi- 
bilitate spre ameliorare continuă. Auditul clinic nu trebuie să fie făcut 
la scară mare, proiectele individuale mici pot fi la fel de eficiente în rea- 
lizarea schimbărilor; descoperirea unei probleme sau o idee bună tre- 
buie împărtăşite cu colegii pentru obţinerea unui beneficiu maxim pen- 
tru îngrijirea pacientului. 

 

Scopul supravegherii este prevenirea infecţiilor asociate cu îngrijirile 
de sănătate prin detectarea precoce a schimbărilor în incidenţa infecţii- 
lor sau în epidemiologia microorganismelor. Datele sunt folositoare 
doar dacă sunt oferite în timp util celor care   trebuie să le cunoască 
pentru a putea ameliora calitatea îngrijirilor oferite. 
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Site-uri utile 
 
Următoarele link-uri sunt gratuite şi conţin o multitudine de informaţii 
despre auditul clinic şi ameliorarea îngrijirilor de sănătate: 

 
http://www.ihi.org 
http://www.institute.nhs.uk 
http://www.kingsfund.org.uk 
http://www.health.org.uk 

http://www.ihi.org/
http://www.ihi.org/
http://www.institute.nhs.uk/
http://www.institute.nhs.uk/
http://www.kingsfund.org.uk/
http://www.kingsfund.org.uk/
http://www.health.org.uk/
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