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I.

INFECŢIILE ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

I.1 Definiţie
Infecţiile asociate asistenței medicale (IAAM) sunt afecţiuni care interesează toate specialităţile
indiferent că sunt medicale sau chirurgicale, care prin morbiditatea şi mortalitatea lor deloc de neglijat
reprezintă un capitol mereu studiat, interpretat şi care a incitat gândirea multor specialişti. Găsirea
mecanismului, a factorilor implicaţi în apariţia IAAM, reprezintă o muncă de echipă care cercetează,
analizează, concluzionează şi amendează ceea ce nu a funcţionat corect.
Ca urmare a diversificării prestaţiilor medicale devenite din ce în ce mai invazive, a utilizării
uneori abuzive a antibioticelor ca metodă mai comodă şi mai sigură în tratarea diverselor afecţiuni, a
crescut rezistenţa microorganismelor, a fost perturbat raportul între diferite categorii de agenţi patogeni,
concomitent cu accentuarea particularităţilor de receptivitate ale gazdelor umane.
Conform Ordinului M.S. nr.916/2006 „Infecţia asociata asistenței medicale (IAAM) este
infecţia contractată în unităţi sanitare cu paturi (de stat şi private), care se referă la orice boală
infecţioasă ce poate fi recunoscută clinic şi/sau microbiologic şi pentru care există dovada
epidemiologică a contractării în timpul spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care
afectează fie bolnavul – datorită îngrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar – datorită
activităţii sale şi este legată prin incubaţie de perioada asistării medicale în unitatea respectivă,
indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu pe perioada spitalizării”. Definiţia IAAM se bazează pe
date clinice, epidemiologice, de laborator precum şi pe alte tipuri de teste de diagnostic. Este necesar în
fiecare caz de IAAM să dovedim că se datorează spitalizării sau îngrijirilor medico-sanitare ambulatorii
în unităţi sanitare şi că nu era în faza de incubaţie sau de debut/evoluţie clinică în momentul
internării/actului medical/manevrei medicale.

I.2 Amploarea şi implicaţiile socio-economice ale IAAM
IAAM reprezintă o problemă majoră de sănătate populaţională pentru toate serviciile în care se
prestează activitate medicală. Din păcate incidenţa şi prevalenţa acestora au fost subevaluate,
morbiditatea şi letalitatea la nivel mondial având şi în prezent un caracter estimativ. Se apreciază că
aproximativ 4% dintre pacienţii supuşi intervenţiilor neurochirurgicale sunt afectaţi de o
IAAM(A.M.Korinek-1997-studiul efectuat în Franţa),cu incidentă de 0,3-1% după intervenţiile
craniene vasculare sau tumorale,1-39%-la bolnavii cu shunt ventricular.

În România, în anul 2000 numărul cazurilor de IAAM raportate a fost de aproximativ 50 –
60.000. În 1988 din cele >30.000 de cazuri raportate, cele mai frecvente IAAM au fost cu localizare
respiratorie (>20.000), digestivă (>6000), ale plăgilor chirurgicale (>3000), pielii (>3000) şi genitourinare (>1500).
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După grupul de vârstă au predominat cazurile de IAAM la 0 – 1 an, incidenţa fiind în scădere la
peste 5 ani. Durata spitalizării de peste 10 zile a fost frecvent semnalată la pacienţii cu IAAM.
Implicaţiile medicale şi socio-economice ale IAAM sunt multiple şi complexe, rezultând din
prelungirea duratei de spitalizare, agravarea bolii de bază, încărcarea activităţii medicale, favorizarea
apariţiei complicaţiilor, sechelelor sau deceselor, creşterea cheltuielilor pentru terapia şi întreţinerea
bolnavilor, pierderi familiale, ocupaţionale şi psihosociale.
Situaţia infecţiilor nosocomiale la nivelul Spitalulul Clinic de Urgenţă Prof.Dr.N.Oblu Iaşi :
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Situaţia principalelor infecţiilor nosocomiale înregistrate pe fiecare clinică
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Ponderea germenilor rezistenti la multiple antibiotice sau cu rezistenţă totală faţă de germenii sensibili
la antibiotice( IAAM)
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I.3 Procesul epidemiologic (PE) al IAAM
Procesul epidemiologic al IAAM este complex prin polimorfismul clinic, epidemiologic şi
etiologic. IAAM sunt dependente în producerea lor de multipli factori economico-sociali şi
comportamentali.
Manifestările PE în IAAM nu apar atât de evidente şi individualizate ca în cele ale bolilor
transmisibile înregistrate în populaţia generală. Estomparea sau „mascarea” din cauza bolilor de bază
(transmisibile sau netransmisibile) şi a condiţiilor particulare înregistrate în asistenţa pacienţilor, face
dificilă evidenţierea particularităţilor fenomenului epidemiologic.
Sursele de agenţi patogeni în IAAM sunt:
 Pacienţi cu diverse maladii sau persoane cu infecţii, în perioada de incubaţie sau cu forme
atipice, care beneficiază de prestaţii medico-sanitare;
 Purtători de agenţi cu potenţial nosocomial, preinfecţioşi, sănătoşi sau foşti bolnavi
convalescenţi sau cronici; fiecare dintre aceştia poate fi colonizat: nazal, faringian, tegumentar,
intestinal, genito-urinar etc.
Sursele de agenţi microbieni pot fi depistate printre:
 bolnavi la internare sau ulterior
 personalul medico-sanitar, practicanţi (rezidenţi, elevi)
 vizitatori
 personalul de întreţinere a igienei mediului de spital
 personal auxiliar (bucătărie, spălătorie, magazie, întreţinere aparatură etc.)
Modurile şi căile de transmitere în IAAM:
 direct: prin contact nemijlocit între pacienţi şi între aceştia şi personalul din spitale sau
unităţi ambulatorii
 indirect: este predominant, prin intermediul mâinilor, obiectelor, alimentelor, aer, apă,
vectori (insecte târâtoare/zburătoare, rozătoare)
Receptivitatea este generală, cu intensităţi diferite, în funcţie de grupurile de risc care pot
prezenta deficienţe ale rezistenţei generale nespecifice şi ale imunităţii. Incidenţă mai mare apare la:
 nou-născuţi, prematuri, distrofici
 marii politraumatizaţi
 arşi
 transplantaţi, hemodializaţi
 diabetici, bolnavii cronici,
 pacienţii trataţi cu imunosupresoare sau cu antimicrobiene care dezechilibrează flora
pacientului şi selectează bacterii rezistente.
Factorii dinamizatori – favorizanţi sunt cei adeseori implicaţi în declanşarea IAAM mai ales
în unităţile ce funcţionează în clădiri improprii adaptate ulterior activităţii medicale. Aceşti factori se
pot rezuma astfel:
 condiţii deficitare de spitalizare şi durata prelungită a şederii pacientului
 contaminarea mediului ambiental cu produse patologice
 aglomerarea spaţiilor destinate asistenţei medico-sanitare
 instalaţii tehnico-sanitare insuficiente numeric şi deficitare ca igienă
 nerespectarea condiţiilor de igienă şi decontaminare cotidiană şi periodică
 contaminarea tegumentelor, mucoaselor şi plăgilor, a cavităţilor naturale prin manopere
şi instrumentaţii pentru explorare şi terapie
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 contaminarea mediului intern în timpul intervenţiilor invazive
 contaminarea unor produse medicamentoase sau decontaminanţi chimici.
Formele de manifestare ale procesului epidemiologic în IAAM sunt cel mai frecvent
sporadice şi endemice dar pot apare şi manifestări epidemice severe, în anumite circumstanţe
epidemiologice speciale: intrarea în circulaţie a unor noi tipuri de agenţi microbieni, creşterea densităţii
celor existenţi în mod obişnuit, deficienţe grave în asigurarea prevenţiei etc.

I.4 Profilaxia IAAM
Tratamentul profilactic presupune:
 în primul rând respectare riguroasă a principiilor de asepsie şi antisepsie
 antibioticoterapie ratională, schimbarea antibioticelor folosite la fiecare 3 luni (pentru a
împiedica selectarea unei flore rezistente agresive), antibioterapie ţintită etc.
 utilizare de compartimente (săli operatorii, săli de pansamente şi instrumentar, saloane,
etc.) total separate pentru pacienţii septici şi aseptici
 asigurarea circuitelor corespunzătoare (rufe murdare, rufe curate, vizitatori, pacienţi,
personal medical, alimente, instrumentar, sterilizare, deşeuri etc.)
 respectarea principiilor de igienă individuală şi colectivă
 respectarea precauţiunilor universale
Acesta este poate cel mai important segment de urmărit în toată activitatea de luptă împotriva
IAAM. Corectitudinea fiecărei manopere, de la cel mai simplu gest până la cea mai complexă
intervenţie, trebuie să devină un reflex.

I.5 Supravegherea infecţiilor asociate asistentei medicale
Supravegherea epidemiologică sistematică coordonează acţiunile de prevenţie şi combatere ,
măsoară nivelul de risc infecţios în diferite servicii de profil medico-sanitar, orientează şi evaluează
politica prevenţională.
Extrem de importantă este colaborarea permanentă între toate categoriile de personal medical şi
nemedical, angajate ale unităţii medicale cu serviciul de prevenire şi combatere a IAAM.
Ordinul M.S. nr.1101/2016 prevede pentru fiecare din categoriile de personal angajate într-o
unitate medicală, atribuţii clare ce au ca scop prevenirea apariţiei şi combaterea evoluţiei IAAM,
atribuţii ce trebuie să fie înscrise în fişele de post şi îndeplinite pentru ca drepturile pacientului să nu fie
încălcate şi pentru asigurarea unui act medical de calitate.
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II. DEFINIŢIILE DE CAZ PENTRU INFECŢIILE ASOCIATE
ASISTENȚEI MEDICALE
Grupele de IAAM cu frecvenţă crescută
Grupele de IAAM cu frecvenţă mai scăzută
Deşi personalul medical al spitalului este unul cu experienţă maximă, deschis spre comunicare
şi recunoaştere a limitelor practicii medicale de zi cu zi, considerăm necesară în contextul expus deja al
unei raportări subevaluate a IAAM, o rememorare şi de ce nu, pentru cei la început de drum, o învăţare
a ceea ce înseamnă definiţia de caz şi diagnosticul celor mai frecvent întâlnite grupe de infecţii asociate
asistenței medicale.
Definiţiile de caz sunt legiferate de către Ministerul Sănătăţii din România, fiind necesar a le
cunoaşte şi aplica întocmai.
DEFINIȚIA GENERALĂ A UNUI CAZ DE INFECȚIE ASOCIATĂ ASISTENȚEI MEDICALE
O infecție asociată asistenței medicale spitalizării actuale este definită ca o infecție care corespunde
uneia dintre definițiile de caz ȘI — debutul simptomelor a fost în ziua 3 sau mai târziu (data internării =
ziua 1) a spitalizării actuale SAU — pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale în ziua 1 sau
ziua 2 și prezintă simptome de infecție la nivelul intervenției chirurgicale înainte de ziua 3 SAU — un
dispozitiv a fost introdus pe cale invazivă în ziua 1 sau ziua 2 determinând o infecție intraspitalicească
înainte de ziua 3.
O infecție asociată asistenței medicale unei spitalizări anterioare este definită ca o infecție care
corespunde uneia dintre definițiile de caz ȘI — pacientul se prezintă cu o infecție, dar a fost reinternat
la mai puțin de 2 zile de la o internare anterioară într-un spital de boli acute SAU — pacientul a fost
internat cu o infecție care îndeplinește definiția de caz pentru o infecție la nivelul intervenției
chirurgicale (IIC), adică IIC a apărut în primele 30 de zile de la intervenție (sau, în cazul intervențiilor
chirurgicale care implică un implant, infecția a fost profundă sau a afectat un spațiu/organ și a apărut în
primul an de la intervenție), iar pacientul are simptome care îndeplinesc definiția de caz și/sau este sub
tratament cu antimicrobiene pentru infecția respectivă SAU — pacientul a fost internat (sau îi apar
simptome în primele 2 zile) pentru infecție cu Clostridium difficile la mai puțin de 28 de zile de la o
externare anterioară dintr-un spital de boli acute L 262/40 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
27.9.2012 RO
În scopul efectuării anchetei de determinare a prevalenței punctuale, o infecție nozocomială activă
prezentă în ziua anchetei este definită ca o infecție în care semnele și simptomele de infecție sunt
prezente la data anchetei sau semnele și simptomele au fost prezente în trecut, dar pacientul primește
(încă) tratament pentru infecția respectivă la data anchetei. Prezența simptomelor și a semnelor ar trebui
verificată înainte de începerea tratamentului pentru a determina dacă infecția tratată corespunde uneia
dintre definițiile de caz pentru infecția asociată asistenței medicale.
3.1.1. OA: INFECȚIE OSOASĂ ȘI ARTICULARĂ OA-OS: Osteomielita Osteomielita trebuie să
îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Dintr-un os al pacientului au fost cultivate
microorganisme — Pacientul are semne de osteomielită la examinarea directă a osului în timpul unei
intervenții chirurgicale sau la un examen histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre
următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38
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°C), tumefiere localizată, sensibilitate, căldură sau scurgere la nivelul sediului suspectat al infecției
osoase ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — microorganisme cultivate din sânge — test sangvin
pozitiv pentru antigen (de exemplu, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) — semne
radiografice de infecție [de exemplu, anomalii la examenul radiologic, CT, IRM, examenul cu substanțe
radiomarcate (galiu, technețiu etc.)] Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: Mediastinita
postchirurgie cardiacă însoțită de osteomielită se raportează ca infecție la nivelul intervenției
chirurgicale-organ/spațiu (IIC-O) OA-ART: Articulația sau bursa Infecțiile unei articulații sau burse
trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din lichidul sinovial sau dintr-o
biopsie sinovială ale pacientului s-au cultivat microorganisme — Pacientul are semne de infecție
articulară sau a unei burse observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen
histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi
explicate de vreo altă cauză recunoscută: durere, tumefiere, sensibilitate, căldură, semne de hidartroză
sau de limitare a mobilității articulare ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — microorganisme și
leucocite în lichidul sinovial colorat Gram — test pozitiv pentru antigen efectuat cu sânge, urină sau
lichid sinovial — profil celular și analize chimice ale lichidului sinovial compatibile cu infecția și
neexplicate printr-o boală reumatologică subiacentă — semne radiografice de infecție [de exemplu,
anomalii la examenul radiologic, CT, IRM, examenul cu substanțe radiomarcate (galiu, technețiu etc.)]
OA-DISC: Infecția spațiului discului vertebral Infecția spațiului discului vertebral trebuie să
îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — De la nivelul țesutului dintr-un spațiu al unui
disc vertebral al pacientului, obținut în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-o aspirație cu ac,
au fost cultivate microorganisme — Pacientul are semne de infecție a spațiului unui disc vertebral
observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen histopatologic — Pacientul
prezintă febră (> 38 °C) neexplicată prin alte cauze recunoscute sau durere la nivelul spațiului discului
vertebral implicat — ȘI semne radiografice de infecție [de exemplu, anomalii la examenul radiologic,
CT, IRM, examenul cu substanțe radiomarcate (galiu, technețiu etc.)] 27.9.2012 Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 262/41 RO Pacientul prezintă febră (> 38 °C) neexplicată prin alte cauze
recunoscute și durere la nivelul spațiului discului vertebral implicat — ȘI test pozitiv pentru antigen
efectuat cu sânge sau urină (de exemplu, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis sau Streptococcus grup B)
3.1.2. BAC: BACTERIEMIE BAC: Bacteriemie confirmată prin teste de laborator O hemocultură
pozitivă pentru un patogen cunoscut SAU Pacientul prezintă cel puțin unul dintre următoarele semne
sau simptome: febră (> 38 °C), frisoane sau hipotensiune ȘI două hemoculturi pozitive pentru un agent
care contaminează în mod obișnuit tegumentul (din 2 probe de sânge separate, de obicei în primele 48
de ore) Contaminanți ai tegumentului = stafilococi coagulazo-negativi, Micrococcus spp.,
Propionibacterium acnes, Bacillus spp., Corynebacterium spp. Sursa bacteriemiei: — Cateter: același
microorganism a fost cultivat de la nivelul unui cateter sau simptomele se ameliorează în primele 48 de
ore după înlăturarea cateterului [C-PVC: cateter venos periferic, C-CVC: cateter venos central (notă:
BAC C-CVC sau C-PVC se raportează ca IAC3-CVC sau IAC3-PVC respectiv, dacă există confirmare
microbiologică, a se vedea definiția IAC3)] — Secundar unei alte infecții: același microorganism a fost
izolat de la nivelul unui alt sediu al infecției sau există semne clinice evidente care indică faptul că
bacteriemia a fost secundară unui alt sediu al infecției, unei proceduri de diagnostic invazive sau unui
corp străin — Pulmonară (S-PUL) — Infecție a tractului urinar (S-ITU) — Infecție a tractului digestiv
(S-DIG) — IIC (S-IIC): infecție la nivelul intervenției chirurgicale — Tegument și țesuturi moi (STTM) — Altele (S-ALT) — Origine necunoscută (ON): Niciunul dintre cele de mai sus, bacteriemie de
origine necunoscută (verificată în cursul anchetei și fără a se găsi o sursă) — Necunoscută (NC): Nu
există informații disponibile privind sursa bacteriemiei sau informațiile lipsesc 3.1.3. SNC: INFECȚIE
Ghid de prevenire a infecţiilor asosciate asistenței medicale al Spitalul clinic de urgenţă „Prof.Dr. N. Oblu” Iaşi

12

A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL SNC-IC: Infecție intracraniană (abces cerebral, infecție
subdurală sau epidurală, encefalită) Infecția intracraniană trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre
următoarele criterii: — Din țesutul cerebral sau din dura mater a pacientului au fost cultivate
microorganisme — Pacientul are un abces sau are semne de infecție intracraniană observate în cursul
unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre
următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: cefalee,
amețeli, febră (> 38 °C), semne neurologice de localizare, fluctuații ale conștienței sau confuzie ȘI cel
puțin unul dintre următoarele: — microorganisme observate la examinarea microscopică a unor
fragmente de țesut cerebral sau de la nivelul unui abces, obținute prin biopsie sau prin aspirație cu ac în
timpul unei intervenții chirurgicale sau la autopsie — test pozitiv pentru antigen efectuat cu sânge sau
urină — semne radiografice de infecție (de exemplu, anomalii la examenul ecografic, CT, IRM, la
examinarea cerebrală cu substanțe radiomarcate sau la arteriografie) — un singur titru de anticorpi cu
valoare diagnostică (IgM) sau o creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva
agentului patogen L 262/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.2012 RO ȘI dacă diagnosticul
este stabilit ante mortem, terapie antimicrobiană corespunzătoare indicată de un medic. Notă referitoare
la instrucțiunile de raportare: Dacă coexistă meningită și abces cerebral, infecția se raportează ca IC
SNC-MEN: Meningită sau ventriculită Meningita sau ventriculita trebuie să îndeplinească cel puțin 1
dintre următoarele criterii: — Din lichidul cefalorahidian (LCR) al pacientului au fost cultivate
microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea
fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), cefalee, redoarea cefei, semne meningiene,
semne de afectare a nervilor cranieni sau iritabilitate ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — număr de
leucocite crescut, nivel de proteine crescut și/sau nivel al glucozei scăzut în LCR — microorganisme
observate în LCR colorat Gram — microorganisme cultivate din sânge — test pozitiv pentru antigen
efectuat cu LCR, sânge sau urină — un singur titru de anticorpi cu valoare diagnostică (IgM) sau o
creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva agentului patogen ȘI dacă diagnosticul
este stabilit ante mortem, terapie antimicrobiană corespunzătoare indicată de un medic Notă referitoare
la instrucțiunile de raportare: — Infecția unui șunt LCR se raportează ca IIC dacă apare ≤ 1 an de la
plasare; dacă apare mai târziu sau după manipulare/acces al șuntului, se raportează ca SNA-MEN —
Meningoencefalita se raportează ca MEN — Abcesul spinal însoțit de meningită se raportează ca MEN
SNC-AS: Abces spinal fără meningită Un abces al spațiului spinal epidural sau subdural, fără
implicarea lichidului cefalorahidian sau a structurilor osoase adiacente, trebuie să îndeplinească cel
puțin 1 dintre următoarele criterii: — De la nivelul abcesului spațiului spinal epidural sau subdural al
pacientului au fost cultivate microorganisme — În cursul unei intervenții chirurgicale sau la autopsie se
constată prezența unui abces al spațiului spinal epidural sau subdural sau există semne de abces la
examenul histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele semne sau simptome, fără
a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere la nivelul feței posterioare a
trunchiului, sensibilitate localizată, radiculită, parapareză sau paraplegie ȘI cel puțin unul dintre
următoarele: — microorganisme cultivate din sânge — semne radiografice de abces spinal [de
exemplu, anomalii la mielografie, ecografie, CT, IRM sau la alte examinări (galiu, technețiu etc.)]. ȘI
dacă diagnosticul este stabilit ante mortem, terapie antimicrobiană corespunzătoare indicată de un
medic. Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: Abcesul spinal însoțit de meningită se raportează
ca meningită (SNC-MEN) 27.9.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/43 RO
3.1.4. IAC: INFECȚIE ASOCIATĂ UNUI CATETER (14) IAC1-CVC: Infecție locală asociată CVC
(nicio hemocultură pozitivă) — cultură CVC cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau cultură CVC
semicantitativă > 15 UFC — ȘI puroi/inflamație la locul de inserție sau la nivelul canalului IAC1-PVC:
Infecție locală asociată PVC (nicio hemocultură pozitivă) — cultură PVC cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau
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cultură PVC semicantitativă > 15 UFC — ȘI puroi/inflamație la locul de inserție sau la nivelul
canalului IAC2-CVC: Infecție sistemică asociată CVC (nicio hemocultură pozitivă) — cultură CVC
cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau cultură CVC semicantitativă > 15 UFC — ȘI semnele clinice se
ameliorează în termen de 48 de ore de la îndepărtarea cateterului IAC2-PVC: Infecție sistemică
asociată PVC (nicio hemocultură pozitivă) — cultură PVC cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau cultură PVC
semicantitativă > 15 UFC — ȘI semnele clinice se ameliorează în termen de 48 de ore de la
îndepărtarea cateterului IAC3-CVC: bacteriemie asociată CVC confirmată microbiologic — BAC
apărută la 48 de ore înainte sau după îndepărtarea cateterului ȘI cultură pozitivă cu același
microorganism, oricare dintre următoarele: — cultură CVC cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau cultură CVC
semicantitativă > 15 UFC — raport între hemoculturi cantitative probă sangvină CVC/probă sangvină
periferică > 5 — întârziere diferențiată a hemoculturilor pozitive: hemocultură CVC pozitivă cu 2 ore
sau mai mult înainte de hemocultura din sângele periferic (probe de sânge recoltate în același timp) —
cultură pozitivă pentru același microorganism din puroi recoltat de la locul de inserție IAC3-PVC:
bacteriemie asociată PVC confirmată microbiologic BAC apărută la 48 de ore înainte sau după
îndepărtarea cateterului ȘI cultură pozitivă cu același microorganism, oricare dintre următoarele: —
cultură PVC cantitativă ≥ 103 UFC/ml sau cultură PVC semicantitativă > 15 UFC — cultură pozitivă
pentru același microorganism din puroi recoltat de la locul de inserție
3.1.5. SCV: INFECȚIE LA NIVELUL SISTEMULUI CARDIOVASCULAR SCV-VASC: Infecție
arterială sau venoasă Infecția unei artere sau vene trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre
următoarele criterii: — De la nivelul unei artere sau vene a pacientului excizată chirurgical au fost
cultivate microorganisme — ȘI hemocultură neefectuată sau negativă — Pacientul are semne de
infecție arterială sau venoasă observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen
histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi
explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere, eritem sau căldură la nivelul vasului
afectat — ȘI peste 15 colonii cultivate din vârful canulei intravasculare utilizând metoda culturii
semicantitative L 262/44 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.2012 RO ( 14) CVC = cateter
vascular central, PVC = cateter vascular periferic colonizarea unui cateter vascular central nu se
raportează. O IAC3 (-CVC sau -PVC) reprezintă, de asemenea, bacteriemie, având ca sursă C-CVC sau
C-PVC, respectiv; totuși, în cazul în care se raportează IAC3, BAC nu se raportează în ancheta de
stabilire a prevalenței punctuale; BAC asociată unui cateter și confirmată microbiologic se raportează
ca IAC3. — ȘI hemocultură neefectuată sau negativă — Pacientul prezintă scurgeri purulente la nivelul
vasului afectat — ȘI hemocultură neefectuată sau negativă Notă referitoare la instrucțiunile de
raportare: Infecțiile unei grefe arteriovenoase, unui șunt sau unei fistule sau unui sediu al unei canulări
intravasculare cu hemocultură negativă se raportează ca SCV-VASC SCV-ENDO: Endocardită
Endocardita la nivelul unei valve cardiace naturale sau protetice trebuie să îndeplinească cel puțin 1
dintre următoarele criterii: — De la nivelul unei valve sau vegetații au fost cultivate microorganisme —
Pacientul prezintă 2 sau mai multe dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de
vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), suflu nou sau modificat, fenomene embolice, manifestări
cutanate (de exemplu, peteșii, hemoragii ale patului unghial, noduli subcutanați dureroși), insuficiență
cardiacă congestivă sau anomalii de conducere cardiace ȘI cel puțin unul dintre următoarele: —
microorganisme cultivate din 2 sau mai multe hemoculturi — microorganisme prezente la nivelul unei
valve colorată Gram, în cazul în care cultura este negativă sau neefectuată — vegetație valvulară
observată în cursul unei intervenții chirurgicale sau la autopsie — test pozitiv pentru antigen efectuat cu
sânge sau urină (de exemplu, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria
meningitidis sau Streptococcus grup B) — semne de vegetații noi observate pe ecocardiogramă ȘI dacă
diagnosticul este stabilit ante mortem, terapie antimicrobiană corespunzătoare indicată de un medic.
Ghid de prevenire a infecţiilor asosciate asistenței medicale al Spitalul clinic de urgenţă „Prof.Dr. N. Oblu” Iaşi

14

SCV-CARD: Miocardită sau pericardită Miocardita sau pericardita trebuie să îndeplinească cel puțin 1
dintre următoarele criterii: — De la nivelul țesutului pericardic sau al lichidului pericardic al
pacientului, obținute printr-o aspirație cu ac sau în cursul unei intervenții chirurgicale, au fost cultivate
microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea
fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere toracică, puls paradoxal sau
cardiomegalie ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — anomalii EKG compatibile cu miocardita sau
pericardita — test sangvin pozitiv pentru antigen (de exemplu, Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae) — semne de miocardită sau pericardită la examenul histologic al țesutului cardiac —
creștere de 4 ori a titrului de anticorpi specifici de tip, cu sau fără izolarea virusului din faringe sau
scaun — revărsat pericardic identificat prin ecocardiogramă, CT, IRM sau angiografie SCV-MED:
Mediastinită Mediastinita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — De la
nivelul țesutului mediastinal sau al lichidului mediastinal al pacientului, obținute în cursul unei
intervenții chirurgicale sau printr-o aspirație cu ac, au fost cultivate microorganisme — Pacientul
prezintă semne de mediastinită observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau la examenul
histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi
explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere toracică sau instabilitate a sternului ȘI
cel puțin 1 dintre următoarele: — scurgere purulentă de la nivelul zonei mediastinale —
microorganisme cultivate din sânge sau din lichidul scurs din zona mediastinală 27.9.2012 Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 262/45 RO — lărgirea mediastinului la examenul radiologic Notă
referitoare la instrucțiunile de raportare: Mediastinita postchirurgie cardiacă însoțită de osteomielită se
raportează ca IIC-O
3.1.6. OUNG: INFECȚIE LA NIVELUL OCHIULUI, URECHII, NASULUI, FARINGELUI SAU
CAVITĂȚII BUCALE OUNG-CONJ: Conjunctivită Conjunctivita trebuie să îndeplinească cel puțin 1
dintre următoarele criterii: — Dintr-un exsudat purulent obținut de la pacient, de la nivelul conjunctivei
sau al țesuturilor învecinate, cum ar fi pleoape, cornee, glande Meibom sau lacrimale, au fost cultivați
patogeni — Pacientul prezintă durere sau roșeață a conjunctivei sau în jurul ochiului ȘI cel puțin unul
dintre următoarele: — leucocite și microorganisme observate în exsudate colorate Gram — exsudate
purulente — test pozitiv pentru antigen (de exemplu, ELISA sau IF pentru Chlamydia trachomatis,
virusul herpes simplex, adenovirus) efectuat cu exsudat sau material raclat de la nivelul conjunctivei —
celule gigante multinucleate observate la examinarea microscopică a exsudatului sau materialului raclat
de la nivelul conjunctivei — cultură virală pozitivă — un singur titru de anticorpi cu valoare
diagnostică (IgM) sau o creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva agentului
patogen Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: — Alte infecții ale ochiului se raportează ca
OCHI — Conjunctivita chimică cauzată de nitratul de argint (AgNO3) nu se raportează ca infecție
asociată asistenței medicale — Conjunctivita asociată unei infecții virale sistemice nu se raportează (de
exemplu, rujeolă, varicelă sau URI) OUNG-OCHI: Ochi, altele decât conjunctivita O infecție la nivelul
ochiului, alta decât conjunctivita, trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din
lichidul recoltat de la nivelul camerei anterioare sau posterioare sau din umoarea vitroasă a ochiului
unui pacient au fost cultivate microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele
semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: durere oculară, tulburări
vizuale sau hipopion ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — diagnostic de infecție oculară stabilit de
un medic — test sangvin pozitiv pentru antigen (de exemplu, Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae) — microorganisme cultivate din sânge OUNG-URECHE: Ureche mastoid Infecția
auriculară și mastoidiană trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: Otita externă
trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din lichidul scurs din canalul auditiv
al pacientului au fost cultivați agenți patogeni — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele
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semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere,
roșeață sau lichid scurs din canalul auditiv — ȘI microorganisme observate în lichidul scurs colorat
Gram Otita medie trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din lichidul
obținut de la nivelul urechii medii a pacientului prin timpanocenteză sau în cursul unei intervenții
chirurgicale au fost cultivate microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele
semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere la
nivelul timpanului, inflamație, retracție sau mobilitate redusă a timpanului sau prezența de lichid medial
de timpan L 262/46 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.2012 RO Otita internă trebuie să
îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din lichidul obținut de la nivelul urechii interne
a pacientului în cursul unei intervenții chirurgicale au fost cultivate microorganisme — Pacientul a fost
diagnosticat cu otită internă de către un medic Mastoidita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre
următoarele criterii: — Din lichidul scurs de la nivel mastoidei pacientului au fost cultivate
microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea
fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere, sensibilitate, eritem, cefalee sau
paralizie de nerv facial ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — microorganisme observate în materialul
purulent obținut de la nivelul mastoidei și colorat Gram — test pozitiv pentru antigen efectuat cu sânge
OUNG-ORAL: Cavitatea orală (cavitatea bucală, limbă sau gingii) Infecțiile cavității orale trebuie să
îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din materialul purulent obținut de la nivelul
țesuturilor cavității orale a pacientului au fost cultivate microorganisme — Pacientul are un abces sau
alte semne de infecție a cavității orale observate la examinarea directă, în cursul unei intervenții
chirurgicale sau printr-un examen histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele
semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: abces, ulcerație, pete albe
reliefate pe mucoasa inflamată sau plăci pe mucoasa orală ȘI cel puțin unul dintre următoarele: —
microorganisme observate prin colorație Gram — test pozitiv cu hidroxid de potasiu (KOH) — celule
gigante multinucleate observate la examinarea microscopică a materialului raclat de la nivelul mucoasei
— test pozitiv pentru antigen în secreții orale — un singur titru de anticorpi cu valoare diagnostică
(IgM) sau o creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva agentului patogen —
diagnostic de infecție stabilit de un medic și tratament antimicotic topic sau oral Notă referitoare la
instrucțiunile de raportare: Infecțiile primare cauzate de herpes simplex ale cavității orale asociate
asistenței medicale se raportează ca ORAL; infecțiile herpetice recurente nu sunt asociate asistenței
medicale OUNG-SINU: Sinuzita Sinuzita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele
criterii: — Din materialul purulent obținut de la nivelul unei cavității sinusale a pacientului au fost
cultivate microorganisme — Pacientul prezintă cel puțin 1 dintre următoarele semne sau simptome, fără
a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), durere sau sensibilitate la nivelul
sinusului afectat, cefalee, exsudat purulent sau obstrucție nazală ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: —
transiluminare pozitivă — examinare radiografică pozitivă (inclusiv CT) OUNG-TRS: Tract respirator
superior, faringită, laringită, epiglotită Infecțiilor tractului respirator superior trebuie să îndeplinească
cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau
simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), eritem al faringelui,
angină faringiană, tuse, răgușeală sau exsudat purulent în faringe ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: —
microorganisme cultivate de la nivelul unui sediu specific — microorganisme cultivate din sânge —
test pozitiv pentru antigen efectuat cu sânge sau secreții respiratorii — un singur titru de anticorpi cu
valoare diagnostică (IgM) sau o creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva
agentului patogen 27.9.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/47 RO — diagnostic de
infecție a tractului respirator superior stabilit de un medic Pacientul are un abces observat la examinarea
directă, în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen histopatologic
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3.1.7. GI: INFECȚIE A SISTEMULUI GASTROINTESTINAL GI-ICD: Infecție cu Clostridium
difficile O infecție cauzată de Clostridium difficile (denumită anterior și diaree asociată cu Clostridium
difficile sau CDAD) trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Scaune diareice
sau megacolon toxic și un test de laborator din scaun pozitiv pentru toxina A și/sau B a Clostridium
difficile — Colită pseudomembranoasă la examenul endoscopic al tractului gastrointestinal inferior —
Histopatologie a colonului caracteristică pentru infecția cu Clostridium difficile (cu sau fără diaree) la
nivelul unei probe obținută prin endoscopie, colectomie sau la autopsie GI-GE: Gastroenterită (exclusiv
ICD) Gastroenterita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Pacientul are
debut acut de diaree (scaune lichide de mai mult de 12 ore), cu sau fără vărsături sau febră (> 38 °C),
fără a putea fi explicată de o cauză neinfecțioasă probabilă (de exemplu, prin teste diagnostice, regim
terapeutic altul decât agenți antimicrobieni, exacerbare acută a unei boli cronice sau stres psihologic) —
Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo
altă cauză recunoscută: grețuri, vărsături, durere abdominală, febră (> 38 °C) sau cefalee ȘI cel puțin 1
dintre următoarele: — un patogen intestinal este cultivat din scaun sau dintr-un material recoltat de la
nivelul mucoasei rectale — un patogen intestinal este depistat prin microscopie uzuală sau electronică
— un patogen intestinal este depistat prin teste pentru antigeni sau anticorpi în sânge sau în scaun —
semnele prezenței unui patogen intestinal sunt depistate prin intermediul unor modificări citopate într-o
cultură tisulară (test pentru toxină) — un singur titru de anticorpi cu valoare diagnostică (IgM) sau o
creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva agentului patogen GI-TGI: Tract
gastrointestinal (esofag, stomac, intestin subțire și gros și rect) cu excepția gastroenteritei și apendicitei
Infecțiile tractului gastrointestinal, cu excepția gastroenteritei și apendicitei, trebuie să îndeplinească cel
puțin 1 dintre următoarele criterii: — Pacientul are un abces sau alte semne de infecție observate în
cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin
2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută și
compatibile cu o infecție a organului sau țesutului afectat: febră (> 38 °C), grețuri, vărsături, durere
abdominală sau sensibilitate ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — microorganisme cultivate dintr-un
lichid sau țesut obținut în cursul unei intervenții chirurgicale sau al unei endoscopii sau cu ajutorul unui
dren plasat chirurgical — microorganisme observate la colorația Gram sau cu KOH sau celule gigante
multinucleate observate la examinarea microscopică a unui lichid sau a unui țesut obținut în cursul unei
intervenții chirurgicale sau al unei endoscopii sau de la nivelul unui dren plasat chirurgical —
microorganisme cultivate din sânge — semne patologice la examinarea radiografică — semne
patologice la examinarea endoscopică (de exemplu, Candida spp. esofagită sau proctită) L 262/48
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.20
3.1.8 IRI: INFECȚIE A TRACTULUI RESPIRATOR INFERIOR, ALTA DECÂT PNEUMONIA IRIBRON: Bronșită, traheobronșită, bronșiolită, traheită, fără semne de pneumonie Infecțiile
traheobronhice trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: Pacientul nu are niciun
semn clinic sau radiografic de pneumonie ȘI pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne
sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), tuse, producție
de spută nou instalată sau crescută, ronhusuri, wheezing ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — cultură
pozitivă dintr-un material obținut prin aspirare din traheea profundă sau prin bronhoscopie — test
pozitiv pentru antigen în secreții respiratorii 27.9.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/49
RO Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: La un pacient cu boală pulmonară cronică, bronșita
cronică nu se raportează ca infecție, cu excepția cazului în care există semne de infecție secundară
acută, concretizată prin prezența unui alt microorganism IRI-PULM: Alte infecții ale tractului respirator
inferior Alte infecții ale tractului respirator inferior trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre
următoarele criterii: — În/din țesutul pulmonar sau lichidul pulmonar al pacientului, inclusiv în/din cel
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pleural, au fost observate/ cultivate microorganisme — Pacientul are un abces sau empiem observate în
cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen histopatologic — Pacientul are un abces
cavitar observat la examenul radiografic al plămânului Notă referitoare la instrucțiunile de raportare:
Abcesul pulmonar sau empiemul fără pneumonie se raportează ca PULM
3.1.9. NEO: DEFINIȚII DE CAZ SPECIFICE NEONATALE NEO-SEPC: Septicemie clinică TOATE
cele 3 criterii următoare: — Medicul curant a început terapie antimicrobiană adecvată pentru septicemie
pentru cel puțin 5 zile — Fără depistare a unor patogeni în hemocultură sau lipsa testării — Fără
infecție evidentă la nivelul altui sediu ȘI 2 dintre următoarele criterii (fără altă cauză aparentă): —
Febră (> 38 °C) sau instabilitate termică (resetare frecventă a incubatorului) sau hipotermie (< 36,5 °C)
— Tahicardie (> 200/min) sau bradicardie nou apărută/agravată (< 80/min) — Timp de reumplere
capilară (CRT) > 2 s — Apnee nou-apărută/agravată (> 20 s) — Acidoză metabolică neexplicată —
Hiperglicemie nou-apărută (> 140 mg/dl) — Alt semn de septicemie [culoarea tegumentelor (doar dacă
CRT nu este utilizat), semne de laborator (PCR, interleukină), necesar de oxigen crescut (intubație),
stare generală instabilă a pacientului, apatie] NEO-BACCL: BAC confirmată prin teste de laborator —
cel puțin două dintre: temperatură > 38 °C sau < 36,5 °C sau instabilitate termică, tahicardie sau
bradicardie, apnee, timp de reumplere capilară prelungit (CRT), acidoză metabolică, hiperglicemie, alte
semne de BAC, cum ar fi apatia ȘI — un patogen recunoscut altul decât stafilococul coagulazo-negativ
(CNS) cultivat din sânge sau lichid cefalorahidian (LCR; se include deoarece meningita la acest grup de
vârstă este de obicei de origine hematogenă, astfel încât LCR pozitiv poate fi considerat ca semn de
BAC, chiar dacă hemoculturile sunt negative sau nu au fost recoltate) Notă referitoare la instrucțiunile
de raportare: — pentru a fi în concordanță cu raportarea BAC în cazul adulților (inclusiv BAC
secundară), criteriul „microorganismul este independent de o infecție la nivelul unui alt sediu” a fost
eliminat din definiția „Neo-KISS” pentru scopurile „EU PPS” — originea BAC neonatale se raportează
în rubrica originea BAC — dacă definițiile de caz pentru NEO-BACCL și pentru NEO-BACCNS sunt
îndeplinite, se raportează NEOBACCL NEO-BACCNS: BAC confirmată prin teste de laborator
cauzată de stafilococi coagulazo-negativi (CNS) — cel puțin două dintre: temperatură > 38 °C sau <
36,5 °C sau instabilitate termică, tahicardie sau bradicardie, apnee, timp de reumplere capilară
prelungit, acidoză metabolică, hiperglicemie, alte semne de BAC, cum ar fi apatia — ȘI CNS sunt
cultivați din sânge sau de la nivelul vârfului unui de cateter — ȘI pacientul prezintă una dintre
următoarele: proteină C-reactivă > 2 mg/dL, raport neutrofile imature/totale (raport I/T) > 0,2, leucocite
< 5/nL, trombocite < 100/nL L 262/50 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.2012 RO Notă
referitoare la instrucțiunile de raportare: — pentru a fi în concordanță cu raportarea BAC în cazul
adulților (inclusiv BAC secundară), criteriul „microorganismul este independent de o infecție la nivelul
unui alt sediu” a fost eliminat din definiția „Neo-KISS” pentru scopurile „EU PPS” — originea BAC
neonatale se raportează în rubrica originea BAC — dacă definițiile de caz pentru NEO-BACCL și
pentru NEO-BACCNS sunt îndeplinite, se raportează NEOBACCL NEO-PNEU: Pneumonie —
afectare respiratorie — ȘI infiltrat, consolidare sau revărsat pleural nou apărute la examenul radiologic
al toracelui — ȘI cel puțin patru din următoarele: temperatură > 38 °C sau < 36,5 °C sau instabilitate
termică, tahicardie sau bradicardie, tahipnee sau apnee, dispnee, secreții respiratorii în cantitate
crescută, apariția de spută purulentă, izolarea unui patogen din secrețiile respiratorii, proteină Creactivă > 2 mg/dL, raport I/T > 0,2 NEO-NEC: Enterocolită necrozantă — Semne histopatologice de
enterocolită necrozantă SAU — cel puțin o anomalie radiografică caracteristică (pneumoperitoneu,
pneumatoză intestinală, anse ale intestinului subțire „rigide” nemodificate) plus cel puțin două din
următoarele fără să existe o altă explicație: vărsături, distensie abdominală, resturi alimentare,
hemoragie microscopică sau macroscopică persistentă în scaun
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3.1.10. PN: PNEUMONIA Două sau mai multe examinări seriate radiologice sau CT toracice cu o
imagine sugestivă pentru pneumonie la pacienți cu boli pulmonare sau cardiace subiacente. La pacienții
fără boli pulmonare sau cardiace, o singură examinare radiologică sau CT toracică este suficientă ȘI cel
puțin unul dintre următoarele două: Febră > 38 °C fără altă cauză Leucopenie (< 4 000 leucocite/mm3)
sau leucocitoză (≥ 12 000 leucocite/mm3) ȘI cel puțin unul dintre următoarele (sau cel puțin două, dacă
pneumonia este manifestă doar clinic = PN 4 și PN 5) — Apariția de spută purulentă sau modificarea
caracteristicilor sputei (culoare, miros, cantitate, consistență) — Tuse sau dispnee sau tahipnee —
Semne auscultatorii sugestive (raluri sau sunete respiratorii de origine bronhică), ronhusuri, wheezing
— Deteriorarea schimbului de gaze (de exemplu, desaturarea O2 sau creșterea necesarului de oxigen
sau creșterea necesarului de ventilație) și conform metodei de diagnostic folosite (a) Diagnostic
bacteriologic efectuat prin: Cultură pozitivă cantitativ dintr-o probă minim contaminată provenită din
TRI (15) (PN 1) — Lavaj bronhoalveolar (LBA) cu un prag ≥ 104 UFC/ml (16) sau ≥ 5 % celule
obținute prin LBA conțin bacterii intracelulare la examinarea microscopică directă (clasificat în
categoria diagnostică LBA) — Perie protejată (PP Wimberley) cu un prag de ≥ 103 UFC/ml — Aspirat
distal protejat (ADP) cu un prag de ≥ 103 UFC/ml Cultură pozitivă cantitativ dintr-o probă posibil
contaminată provenită din TRI (PN 2) — Cultură cantitativă a probei din TRI (de exemplu, aspirat
endotraheal) cu un prag de 106 UFC/ml 27.9.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/51 RO (
15) TRI = tract respirator inferior ( 16) UFC = unități formatoare de colonii (b) Metode microbiologice
alternative (PN 3) — Hemocultură pozitivă neasociată unei alte surse de infecție — Creștere pozitivă în
cultura lichidului pleural — Abces pleural sau pulmonar cu probă aspirată cu ac pozitivă — Examenul
histologic pulmonar arată semne de pneumonie — Examinări pozitive pentru pneumonie cu virus sau
cu germeni particulari (de exemplu, Legionella, Aspergillus, micobacterii, micoplasme, Pneumocystis
jirovecii) — Secreții respiratorii pozitive pentru prezența antigenilor virali sau a anticorpilor
corespunzători (de exemplu, EIA, FAMA, testul shell vial, PCR) — Examinare directă pozitivă sau
cultură pozitivă din secreții bronhice sau țesut bronhic — Seroconversie (de exemplu, viruși gripali,
Legionella, Chlamydia) — Depistarea de antigeni în urină (Legionella) (c) Altele — Cultură pozitivă
din spută sau cultură necantitativă din probă din TRI (PN 4) — Fără examinări microbiologice pozitive
(PN 5) Notă: Criteriile PN 1 și PN 2 au fost validate fără terapie antimicrobiană precedentă Pneumonia
asociată intubării (PAI) Pneumonia este definită ca fiind asociată intubării (PAI) în cazul în care un
dispozitiv respirator invaziv a fost prezent (chiar și intermitent) în cele 48 de ore care precedă debutul
infecției Notă: Pneumonia pentru care a fost inițiată intubația în ziua debutului fără informații
suplimentare privind secvența evenimentelor nu este considerată PAI
3.1.11. REPR: INFECȚII ALE TRACTULUI REPRODUCĂTOR REPR-EMET: Endometrită
Endometrita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din secreția
endometrială sau din țesutul endometrial al pacientului, obținute în cursul unei intervenții chirurgicale
sau prin aspirație cu ac sau prin biopsie cu perie, au fost cultivate microorganisme — Pacienta prezintă
cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză
recunoscută: febră (> 38 °C), durere abdominală, sensibilitate uterină sau scurgere purulentă de la
nivelul uterului Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: Endometrita post-partum se raportează ca
infecție asociată asistenței medicale, cu excepția cazului în care lichidul amniotic este contaminat în
momentul internării sau pacienta a fost internată la 48 de ore de la ruperea membranei REPR-EPIZ:
Epiziotomie Infecțiile secundare epiziotomiei trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele
criterii: — Pacienta după expulzie pe cale vaginală prezintă scurgere purulentă la nivelul epiziotomiei
— Pacienta după expulzie pe cale vaginală are un abces la nivelul epiziotomiei REPR-SVA: Sutura
vaginală Infecțiile suturii vaginale trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: —
Pacienta posthisterectomie prezintă scurgere purulentă de la nivelul suturii vaginale — Pacienta
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posthisterectomie are un abces la nivelul suturii vaginale — Din lichid sau țesut obținut de la nivelul
suturii vaginale al unei paciente posthisterectomie au fost cultivați patogeni L 262/52 Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 27.9.2012 RO Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: Infecțiile suturii
vaginale se raportează ca IIC-O REPR-AREP: Alte infecții ale tractului reproducător masculin sau
feminin (epididim, testicule, prostată, vagin, ovare, uter sau alte țesuturi pelviene profunde, cu excepția
endometritei sau a infecțiilor suturii vaginale) Alte infecții ale tractului reproducător masculin sau
feminin trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Din lichid sau țesut obținut
de la nivelul sediului afectat al pacientului au fost cultivate microorganisme — Pacientul are un abces
sau alte semne de infecție la nivelul sediului afectat observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau
printr-un examen histopatologic — Pacientul prezintă 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a
putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), grețuri, vărsături, durere, sensibilitate
sau disurie ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — microorganisme cultivate din sânge — diagnostic
stabilit de un medic Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: — Endometrita se raportează ca
EMET — Infecțiile suturii vaginale se raportează ca SVA
3.1.12. IIC: INFECȚIE LA NIVELUL INTERVENȚIEI CHIRURGICALE Notă: Toate definițiile se
consideră a fi confirmate în scopul raportărilor în cadrul supravegherii epidemiologice Superficiale la
nivelul inciziei (IIC-S) Infecția apare în primele 30 de zile de la intervenție ȘI infecția afectează doar
tegumentul și țesutul subcutanat la nivelul inciziei ȘI cel puțin una dintre următoarele: — Scurgere
purulentă cu sau fără confirmare de laborator, la nivelul superficial al inciziei — Microorganisme
izolate dintr-o cultură obținută aseptic efectuată dintr-un lichid sau țesut recoltat de la nivelul
superficial al inciziei — Cel puțin unul dintre următoarele semne sau simptome de infecție: durere sau
sensibilitate, tumefiere localizată, roșeață sau căldură ȘI incizia este deschisă în mod deliberat de către
chirurg, cu excepția situației în care cultura materialului recoltat de la nivelul inciziei este negativă —
Diagnostic de IIC la nivelul superficial al inciziei efectuat de către un chirurg sau medic curant Profund
la nivelul inciziei (IIC-P) Infecția apare în primele 30 de zile de la intervenție dacă nu este lăsat niciun
implant în locul respectiv sau în decurs de un an în cazul în care în locul respectiv este lăsat un implant
ȘI infecția apare a fi asociată intervenției ȘI infecția afectează țesuturi moi profunde (de exemplu,
fascie, mușchi) ȘI cel puțin una dintre următoarele: — Scurgere purulentă de la nivelul inciziei, dar nu
de la nivelul organului/componentei spațiale a sediului intervenției chirurgicale — O incizie profundă
se deschide spontan sau este deschisă în mod deliberat de către un chirurg atunci când pacientul are cel
puțin unul dintre următoarele semne sau simptome: febră (> 38 °C), durere sau sensibilitate localizată,
cu excepția situației în care cultura materialului recoltat de la nivelul inciziei este negativă — Un abces
sau alte semne de infecție care afectează incizia la nivel profund sunt constatate prin examinare directă,
în cursul reintervenției sau prin examen histopatologic sau radiologic — Diagnostic de IIC la nivelul
profund al inciziei efectuat de către un chirurg sau medic curant Organ/spațiu (IIC-O) Infecția apare în
primele 30 de zile de la intervenție dacă nu este lăsat niciun implant în locul respectiv sau în decurs de
un an în cazul în care în locul respectiv este lăsat un implant ȘI infecția apare a fi asociată intervenției
ȘI infecția afectează orice structură anatomică (de exemplu, organe, spații) altele decât incizia care a
fost deschisă sau manipulată în cursul intervenției ȘI cel puțin una dintre următoarele: 27.9.2012
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/53 RO — Scurgere purulentă printr-un dren care este plasat
printr-o plagă prin înjunghiere în organ/spațiu — Microorganisme izolate dintr-o cultură obținută
aseptic efectuată dintr-un lichid sau țesut recoltat de la nivelul organului/spațiului — Un abces sau alte
semne de infecție care afectează organul/spațiul constatate prin examinare directă, în cursul
reintervenției sau prin examen histopatologic sau radiologic — Diagnostic de IIC la nivelul
organului/spațiului efectuat de către un chirurg sau medic curant
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3.1.13. TTM: INFECȚIE A TEGUMENTULUI SAU A ȚESUTURILOR MOI SST-TEG: Infecție
cutanată Infecțiile cutanate trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Pacientul
prezintă scurgere purulentă, pustule, vezicule sau furuncule — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre
următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: durere sau
sensibilitate, tumefiere localizată, roșeață sau căldură ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: —
microorganisme cultivate din aspiratul sau scurgerea recoltate de la nivelul sediului afectat; dacă
microorganismele fac parte din flora saprofită a tegumentului [de exemplu, difteroizi (Corynebacterium
spp.), Bacillus (nu B. anthracis) spp., Propionibacterium spp., stafilococi coagulazo-negativi (incluzând
Staphylococcus epidermidis), streptococi din grupul Viridans, Aerococcus spp., Micrococcus spp.], ele
trebuie să fie izolate ca o cultură pură — microorganisme cultivate din sânge — test pozitiv pentru
antigen efectuat cu țesut infectat sau cu sânge (e.g. Herpes simplex, Varicella zoster, Haemophilus
influenzae, Neisseria meningitidis) — celule gigante multinucleate observate la examinarea
microscopică a țesutului afectat — un singur titru de anticorpi cu valoare diagnostică (IgM) sau o
creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor (IgG) împotriva agentului patogen Notă referitoare la
instrucțiunile de raportare: — Ulcerul de decubit infectat se raportează ca DECU — Arsurile infectate
se raportează ca ARS — Abcesul mamar sau mastita se raportează ca SÂN SST-TM: Țesuturi moi
(fasciita necrozantă, gangrena infecțioasă, celulita necrozantă, miozita infecțioasă, limfadenita sau
limfangita) Infecțiile țesuturilor moi trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: —
Din țesutul sau scurgerea obținute de la nivelul sediului afectat al pacientului au fost cultivate
microorganisme — Pacientul prezintă scurgeri purulente la nivelul sediului afectat — Pacientul are un
abces sau alte semne de infecție observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau printr-un examen
histopatologic — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome la nivelul
sediului afectat, fără a putea fi explicate de vreo altă cauză recunoscută: durere sau sensibilitate
localizate, roșeață, tumefiere sau căldură ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — microorganisme cultivate
din sânge — test pentru antigen pozitiv efectuat cu sânge sau urină (e.g. Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus grup B, Candida spp.) — un singur
titru de anticorpi cu valoare diagnostică (IgM) sau o creștere de 4 ori în seruri pereche a anticorpilor
(IgG) împotriva agentului patogen Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: — Ulcerul de decubit
infectat se raportează ca DECU — Infecția țesuturilor pelviene profunde se raportează ca AREP L
262/54 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.9.2012 RO IIC-DECU: Ulcer de decubit, inclusiv
infecțiile superficiale și profunde Infecțiile ulcerului de decubit trebuie să îndeplinească următorul
criteriu: — Pacientul prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi
explicate de vreo altă cauză recunoscută: roșeață, sensibilitate sau tumefiere a marginilor plăgii de
decubit ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — microorganisme cultivate din lichid sau țesut recoltat în
mod corespunzător — microorganisme cultivate din sânge SST-ARS: Arsură Infecțiile arsurilor trebuie
să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Pacientul prezintă o modificare a aspectului
plăgii la nivelul arsurii sau a caracteristicilor, cum ar fi desprinderea rapidă a escarei sau colorație
maronie, negricioasă sau violacee a escarei sau edem la nivelul marginilor plăgii ȘI examenul
histologic al materialului recoltat prin biopsie de la nivelul arsurii arată invazie de microorganisme în
țesuturile adiacente viabile Pacientul prezintă o modificare a aspectului plăgii la nivelul arsurii sau a
caracteristicilor, cum ar fi desprinderea rapidă a escarei sau colorație maronie, negricioasă sau violacee
a escarei sau edem la nivelul marginilor plăgii ȘI cel puțin 1 dintre următoarele: — microorganisme
cultivate din sânge în absența altor infecții identificabile — izolarea virusului Herpes simplex,
identificare histologică a unor incluziuni prin microscopie optică sau electronică sau vizualizarea unor
particule virale prin microscopie electronică în materialul recoltat prin biopsie sau raclare a leziunii
Pacientul cu arsură prezintă cel puțin 2 dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate
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de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C) sau hipotermie (< 36 °C), hipotensiune, oligurie (< 20
cc/h), hiperglicemie în condițiile unui nivel de carbohidrați în dietă tolerat anterior sau confuzie ȘI cel
puțin 1 dintre următoarele: — examenul histologic al materialului recoltat prin biopsie de la nivelul
arsurii arată invazie de microorganisme în țesuturile adiacente viabile — microorganisme cultivate din
sânge — izolarea virusului Herpes simplex, identificare histologică a unor incluziuni prin microscopie
optică sau electronică sau vizualizarea unor particule virale prin microscopie electronică în materialul
recoltat prin biopsie sau raclare a leziunii IIC-SÂN: Abces mamar sau mastită Abcesul mamar sau
mastita trebuie să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele criterii: — Cultură pozitivă efectuată din
țesut sau lichid mamar al pacientei, obținute prin incizie și drenaj sau prin aspirație cu ac — Pacientul
are un abces mamar sau alte semne de infecție observate în cursul unei intervenții chirurgicale sau
printr-un examen histopatologic — Pacientul prezintă febră (> 38 °C) și inflamație locală la nivelul
sânului ȘI diagnostic de abces mamar stabilit de un medic
3.1.14. SIS: INFECȚIE SISTEMICĂ SIS-DI: Infecție diseminată Infecția diseminată este o infecție
care afectează mai multe organe sau sisteme, fără un sediu aparent unic al infecției, de obicei de origine
virală, cu semne sau simptome care nu au o altă cauză recunoscută și care sunt compatibile cu afectarea
de natură infecțioasă a mai multor organe sau sisteme Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: —
Se utilizează acest cod pentru infecțiile virale care afectează mai multe sisteme de organe (de exemplu,
rujeola, oreionul, rubeola, varicela, eritemul infecțios). Deseori, aceste infecții pot fi identificate doar
prin criteriile clinice. Nu se utilizează acest cod pentru infecțiile asociate asistenței medicale cu
multiple localizări secundare, cum ar fi cazul endocarditei bacteriene; se raportează doar sediul primar
al acestor infecții 27.9.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262/55 RO — Febra de origine
necunoscută (FON) nu se raportează ca DI — Exantemele virale sau bolile eruptive se raportează ca DI
SYS-SEPC: Septicemie clinică la adulți și copii Pacientul prezintă cel puțin unul dintre următoarele: —
semne sau simptome clinice fără nicio altă cauză recunoscută — febră (> 38 °C) — hipotensiune
(presiune sistolică < 90 mm/Hg) — sau oligurie [20 cm3(ml)/h] Și hemocultură neefectuată sau nu sunt
depistate microorganisme sau antigeni în sânge Și fără infecție aparentă la nivelul unui alt sediu ȘI
medicul instituie tratament pentru septicemie Notă referitoare la instrucțiunile de raportare: — Nu se
utilizează acest cod decât dacă este absolut necesar — Pentru SEPC la nou-născuți, se utilizează
definiția de caz pentru NEO-SEPC (a se vedea mai sus)
3.1.15. ITU: INFECȚIA TRACTULUI URINAR ITU-A: ITU simptomatică confirmată microbiologic
Pacientul prezintă cel puțin unul dintre următoarele semne sau simptome, fără a putea fi explicate de
vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), micțiuni imperioase, micțiuni frecvente, disurie sau
sensibilitate suprapubiană ȘI cultura efectuată din urina pacientului este pozitivă, adică ≥ 105
microorganisme per ml de urină cu cel mult două specii de microorganisme ITU-B: ITU simptomatică
neconfirmată microbiologic Pacientul prezintă cel puțin două dintre următoarele, fără a putea fi
explicate de vreo altă cauză recunoscută: febră (> 38 °C), micțiuni imperioase, micțiuni frecvente,
disurie sau sensibilitate suprapubiană ȘI cel puțin unul dintre următoarele: — Test cu bandeletă pozitiv
pentru esteraza leucocitară și/sau nitrat — Probă de urină piurică cu ≥ 104 leucocite/ml sau ≥ 3
leucocite/câmp vizualizat în condiții de multiplicare mare, din urină necentrifugată — Microorganisme
observate prin colorare Gram a urinei necentrifugate — Cel puțin două uroculturi cu izolare repetată a
aceluiași uropatogen (bacterie Gram-negativă sau Staphylococcus saprophyticus) cu ≥ 102 colonii/ml
de urină din probe spontane — ≤ 105 colonii/ml ale unui unic uropatogen (bacterie Gram-negativă sau
Staphylococcus saprophyticus) la un pacient tratat pentru infecție urinară cu un agent antimicrobian
eficient — Diagnostic de infecție a tractului urinar stabilit de medic — Medicul instituie terapie
corespunzătoare pentru o infecție urinară Bacteriuria asimptomatică nu trebuie raportată, în schimb
bacteriemiile secundare bacteriuriei asimptomatice sunt raportate ca IIC cauzate de (cu origine) S-ITU
Ghid de prevenire a infecţiilor asosciate asistenței medicale al Spitalul clinic de urgenţă „Prof.Dr. N. Oblu” Iaşi

22

O infecție a tractului urinar (ACU-ITU) este definită ca fiind asociată unui cateter dacă un cateter urinar
permanent a fost prezent (chiar și intermitent) în cele 7 zile care precedă debutul infecției

II.1 INFECŢIILE CĂILOR URINARE
II.1.1 Infecţiile simptomatice confirmata microbiologic necesită prezenţa obligatorie a cel
puţin unul din cele 2 criterii de diagnostic:
Criteriul 1: Dintre simptomele de mai jos, în absenţa altor cauze, prezenţa a cel puţin una din
urmatoarele:
a) la bolnavul în vârstâ de peste un an :
 febră (peste 38▫C), senzaţie acută de micţiune, micţiuni frecvente, disurie, senzaţie de
tensiune suprapubiană;
b) la copilul de un an sau sub un an vârstă :
 febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie, disurie, apatie, varsaturi şi
 bacteriurie semnificativă (105 germeni/ml sau mai mare) cu cel mult două specii microbiene
izolate.
Criteriul 2: În absenţa altor cauze evidenţiate, dintre simptomele menţionate la criteriul anterior (1)
 prezenţa a cel puţin două simptome pentru bolnavul peste vârsta de un an şi cel puţin a unui
simptom la copilul de un an, sau sub această vârstă şi cel puţin una din condiţiile de mai jos:
 piurie (10 sau peste 10 leucocite/mm3 urină sau cel puţin 3 leucocite pe câmp microscopic putere de mărire 1000x)
 evidenţierea bacteriuriei prin examen direct şi coloraţia Gram din sedimentul urinar
 urocultura pozitivă pentru aceleaşi bacterii uropatogene (gram negative sau S. saprophyticus),
în cel putin două probe, cu un număr minim de 103 germeni/ml urină
 urocultura pozitivă pentru bacterii uropatogene dintr-o singură probă, cu bacterii Gram
negative sau S. saprophyticus, cu un număr de germeni de105/ml urină, dacă bolnavul a primit
o antibioticoterapie eficientă anterioară
 medicul curant a emis diagnosticul de infecţie urinară
 dacă medicul curant a recomandat o antibiotico-terapie adecvată pentru infecţie urinară
Cultura pozitivă prelevată de pe vârful cateterului urinar nu este relevantă pentru diagnosticul
unei infecţii urinare nosocomiale.
Recoltarea probei de urină pentru examen microbiologic se efectuează obligatoriu în condiţii
aseptice (proba de urină curată din jetul mijlociu) sau prin cateter.
În cazul sugarului recoltarea probei pentru urocultură se efectuează prin cateterism sau prin
puncţie suprapubiană.
Infectia tractului urinar asociata unui cateter urinar este definita atunci cind a existat un cateter
urinar ,chiar si intermitent,in cele 7 zile care preceda debutul infectiei
II.1.2 Infecţiile subclinice ale căilor urinare necesită pentru diagnostic prezenţa a cel puţin
unul din cele 2 criterii de mai jos:
Criteriul 1: Bolnavul are un cateter urinar permanent, montat cu cel puţin 7 zile înaintea efectuării
uroculturii şi
 urocultura este pozitivă cu cel putin 105 germeni/ml, nu cu mai mult de două specii de germeni
identificaţi şi
 bolnavul nu are o simptomatologie clinic manifestă (febră, senzaţie de micţiune, disurie,
micţiuni frecvente sau tensiune dureroasă suprapubiană).
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Criteriul 2: Bolnavul nu are un cateter permanent, montat cu 7 zile înaintea primei uroculturi
pozitive şi
 bolnavul are cel puţin două uroculturi pozitive cu cel puţin 105 germeni/ml urină, cu aceeaşi
specie microbiană sau cel mult cu două specii bacteriene izolate şi
 bolnavul nu are acuze şi/sau semne clinice manifeste.
Cultura pozitivă prelevată de pe vârful cateterului urinar nu este relevantă pentru diagnosticul
unei infecţii urinare nosocomiale.
Recoltarea probei de urină pentru examen microbiologic se efectuează obligatoriu în condiţii
aseptice (proba de urină curată din jetul mijlociu) sau prin cateter.
II.1.3 Alte infectii ale cailor urinare (rinichi, ureter, vezica urinara, uretra si tesuturile
perirenale sau retroperitoneale) necesită prezenţa obligatorie a cel puţin unuia din cele 3 criterii de
mai jos :
Criteriul 1: Din probele recoltate (exclusiv urină) din teritoriul infectat sau din prelevatele
histologice, cultura este pozitivă pentru microorganisme.
Criteriul 2: Intraoperator este observat abcesul sau probele histopatologice demonstrează
prezenţa unui proces inflamator-infecţios.
Criteriul 3: Simptomatologia de mai jos, cu excluderea altor cauze:
 febră (peste 38▫C) şi durere sau sensibilitate în regiunea afectată este prezentă la bolnavul de un
an sau mai mare de un an;
 febră (peste 38▫C) sau hipotermia (sub 37▫C), apneea, bradicardia, apatie, prezente la copilul de
1 an sau mai mic de un an şi dintre criteriile de mai jos este prezent cel puţin unul:
 eliminare de puroi pe tubul de dren din teritoriul incriminat;
 hemocultura pozitivă cu microorganisme acceptabile în concordanţă cu caracteristicile infecţiei
suspectate;
 dovada imagistica (Rx, CT sau MR) a procesului infecţios;
 infecţia este susţinută de observaţia medicului curant;
 medicul curant a prescris tratament antimicrobian adecvat infecţiei suspectate.

II.2 INFECŢIILE POSTOPERATORII
II.2.1 Infecţiile plăgii operatorii superficiale (de incizie) necesită întrunirea a următoarelor 3
criterii:
Criteriul 1: Infecţia apare într-un interval de 30 zile de la intervenţia chirurgicală
Criteriul 2: Infecţia cointeresează numai ţesutul cutanat şi subcutanat din zona intervenţiei
(inciziei)
Criteriul 3: Este prezentă cel puţin una, din următoarele condiţii:
 secreţie purulentă la nivelul inciziei superficiale cu sau fără confirmarea laboratorului;
 din prelevatul secreţiei sau prelevatul tisular recoltate în condiţii aseptice de la nivelul inciziei
operatorii superficiale prin cultură pot fi puse în evidenţă germeni patogeni;
 din simptomele infecţiei sunt prezente cel puţin unul: durere sau sensibilitate, tumefiere locală
roşcată sau senzaţie de căldură locală respectiv cazul în care chirurgul a redeschis plaga,
exceptând situaţia unui rezultat microbiologic negativ;
 chirurgul sau medicul curant a diagnosticat infecţia plăgii superficiale de incizie.
Nu pot fi considerate infecţie a inciziei superficiale urmatoarele situaţii:
 Abcesul de fir (inflamaţie şi secreţie punctiformă la nivelul plăgii de fir);
 Infecţia la nivelul episiotomiei sau la nivelul plăgii de circumcizie a nou născutului;
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 Infecţia plăgilor înţepate;
 Infecţia plăgilor de arsură;
 Infecţia plăgilor de incizie penetrante în fascie sau ţesutul muscular.
II.2.2 Infecţiile plăgii operatorii profunde necesită întrunirea a următoarelor 3 criterii:
Criteriul 1: Infecţia apare în treizeci de zile de la intervenţia chirurgicală. Excepţie constituie
implantul, când infecţia apărută până la un an de la aplicare semnifică o infecţie asociată asistenței
medicale.
Criteriul 2: Infecţia interesează ţesuturile profunde (ex. fascia sau musculatura) de la nivelul plăgii
operatorii.
Criteriul 3: Cel puţin una din următoarele situaţii trebuie să fie prezentă:
 secreţie purulentă din ţesuturile profunde ale plăgii operatorii dar fără cointeresarea organelor
sau cavităţilor atinse prin intervenţia chirurgicală;
 dehiscenţa spontană a plăgii operatorii sau redeschiderea acesteia de către chirurg în cazul în
care cel puţin una din următoarele simptome sunt prezente: febră peste 38▫C, durere sau
sensibilitate locală cu condiţia unei culturi pozitive din prelevatul de secreţie sau ţesut din
plaga interesată (în cazul culturii negative, nu este cazul);
 examenul clinic direct în cazul reintervenţiei sau prin examen histologic sau radiologic, se
pune în evidentă abcedarea sau semnele clare ale unei infecţii;
 chirurgul sau medicul curant susţine un diagnostic de infectie a plăgii operatorii
profunde. Dacă infecţia cointeresează concomitent structurile superficiale şi profunde ale
plăgii operatorii diagnosticul va fi de plagă operatorie profundă.
Infecţia organului sau cavităţii operate care se drenează prin plagă, este considerată infecţie de
plagă operatorie profundă.
II.2.3 Infecţiile postoperatorii ale organelor sau cavităţilor instrumentate pot apare pe orice
teritoriu al organismului care a fost instrumentat în timpul intervenţiei chirurgicale (excepţie ţesutul
cutanat, fascia şi musculatura).
Pentru infecţiile incluse în această subgrupă este necesară localizarea topografică mai exactă a
infecţiei după clasificarea recomandată mai jos:
 Infecţiile căilor urinare
 Infecţiile căilor respiratorii superioare, faringita
 Infecţia căilor respiratorii inferioare (excepţie pneumonia)
 Infecţia arterială sau venoasă
 Miocardita şi pericardita
 Endocardita
 Mediastinita
 Infecţiile ochiului, excepţie conjunctivita
 Infecţiile urechii şi mastoidei
 Infecţiile cavităţii bucale (stomatita, glosita, parodontita)
 Sinuzitele
 Infecţiile tractului gastro-intestinal
 Infecţiile cavităţii intraabdominale
 Infecţiile intracraniene ale ţesutului nervos şi ale durei
 Meningita sau ventriculita
 Abcesul spinal fără meningită
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 Infecţiile organelor reproductive feminine şi masculine
 Infecţiile vaginului
 Abcesul mamar şi mastita
 Endometrita
 Infecţiile intraarticulare şi ale bursei
 Osteomielita
 Infecţiile meniscului intraarticular
Cele 3 criterii obligatorii pentru diagnosticul situatiilor de mai sus sunt:
Criteriul 1: Infecţia apare în intervalul de până la 30 zile de la intervenţia chirurgicală. Excepţie
constituie implantul, când infecţia apărută până la un an are semnificaţia infecţiei asociate asistenței
medicale.
Criteriul 2: Infecţia poate apărea cu orice localizare topografică în funcţie de organul sau
cavitatea interesată în intervenţia chirurgicală, exceptând ţesutul cutanat, fascia şi musculatura.
Criteriul 3: Din condiţiile următoare cel puţin una trebuie să fie prezentă:
 secreţie purulentă eliminată prin drenul implantat în organul sau cavitatea operată;
 rezultat pozitiv în cultura microbiologică dintr-o probă de secreţie sau prelevat histologic de la
nivelul organului sau cavităţii vizată prin intervenţia chirurgicală;
 examenul clinic direct în timpul reintervenţiei sau examenul histologic sau radiologic pune în
evidenţă un proces de abcedare sau semnele clare ale unei infecţii la nivelul organelor sau
cavităţilor atinse prin intervenţia chirurgicală;
 chirurgul sau medicul curant emite diagnosticul de infecţie la nivelul organului sau cavităţii
operate. Este posibil ca infecţia organului sau cavităţii operate să se dreneze prin plaga
operatorie. Aceste infecţii de obicei nu necesită reintervenţie operatorie şi de cele mai multe
ori pot fi considerate ca o complicaţie a plăgii de incizie profundă. Din acest motiv ele ţin de
grupa infecţiilor plăgii operatorii profunde. Secreţia recoltată din organe sau cavităţi este
secreţie de plagă operatorie profundă.

II.3. PNEUMONIA ASOCIATĂ ASISTENȚEI MEDICALE
Pentru susţinerea diagnosticului sunt necesare realizarea a cel puţin unuia din următoarele 4
criterii:
Criteriul 1: La examinarea fizică şi stetacustică a bolnavului sunt prezente raluri crepitante sau
zonă de matitate în aria pulmonară şi din următoarele este prezent cel puţin un simptom:
 apariţia unei expectoraţii sau schimbarea caracterului expectoraţiei anterioare;
 hemocultura pozitivă cu floră microbiană patogenă;
 demonstrarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau bioptic.
Criteriul 2: Examenul radiologic pulmonar al bolnavului evidenţiază un infiltrat pulmonar nou
sau progresiv, o condensare sau formaţiune cavitară pulmonară sau o cointeresare pleurală şi prezenţa a
încă cel puţin unul din urmatoarele semne:
 secreţie purulentă pe drenul aplicat al teritoriului atins;
 hemocultura pozitivă cu floră microbiană concordantă cu aspectul infecţiei suspicionate;
 infecţia demonstrată prin explorări de imagistică (CT, MR, sau Echografie);
 izolarea unui virus sau demonstrarea antigenului specific viral din secreţiile tractusului
respirator;
 determinarea serologică a unui anticorp IgM specific sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului
anticorpilor IgG specific din probe de seruri perechi;
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histologie relevantă pentru pneumonie.
Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an prezenţa obligatorie a cel puţin 2 semne din
următoarele:
 apnee, tahicardie sau bradicardie, detresă respiratorie, tuse, wheezing şi cel putin una din
urmatoarele conditii:
 secreţii mai abundente la nivelul căilor respiratorii;
 expectoraţie nou apărută sau schimbarea caracterelor expectoraţiei;
 izolarea prin hemocultura pozitivă a agentului patogen sau evidenţierea serologică a
anticorpilor IgM specifice sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului anticorpilor IgG
specifici în probe de seruri perechi;
 izolarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau proba
bioptică;
 demonstrarea antigenelor virale din secreţia căilor respiratorii;
 histologie relevantă pentru pneumonie.
Criteriul 4: La copilul de un an sau sub un an, examenul radiologie evidenţiază un infiltrat
pulmonar nou sau progresiv, o imagine cavitară sau de condensare pulmonară sau o cointeresare
pleurală şi cel puţin una din următoarele:
 secreţii mai abundente la nivelul căilor respiratorii;
 expectoraţie nou apărută sau schimbarea caracterelor expectoraţiei;
 izolarea prin hemocultura pozitivă a agentului patogen sau evidenţierea serologică a
anticorpilor IgM specifice sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului anticorpilor IgG specifici
în probe de seruri perechi;
 izolarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau proba
bioptică;
 demonstrarea antigenelor virale din secreţia căilor respiratorii;
 histologie relevantă pentru pneumonie.
Examenul microbiologic prin cultura efectuată din secreţiile expectorate nu sunt de prea mare
utilitate în diagnosticul etiologic dar pot fi utilizate pentru orientarea etiologică respectiv evaluarea
sensibilităţii la antibioticele chimioterapice.
Examinarile radiologice seriate pot avea o utilitate net superioară faţă de imaginile unice.

II.4 INFECŢIILE AOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE ALE ŢESUTULUI
SANGVIN (SÂNGELUI)
II.4.1 Septicemia dovedită etiologic prin examene de laborator. Din cele 2 criterii de mai jos
cel puţin unul trebuie să fie îndeplinit:
Criteriul 1: Una sau mai multe hemoculturi ale bolnavului este pozitivă pentru microorganisme
şi microorganismul izolat din hemocultură nu este în relaţie de cauzalitate cu alte infecţii ale pacientului
Criteriul 2: Din simptomele de mai jos, prezenţa a cel puţin unul este obligatorie:
a) La bolnavul peste vârsta de un an: febra (peste 38▫C), frisoane, hipotensiune.
b) La copilul de un an sau sub un an: febra (peste 38▫C) apnee, bradicardie şi din cele trei
situaţii de mai jos cel puţin una trebuie să fie îndeplinită:
 flora bacteriană comensuală (de ex. difteromorfii, Bacillus sp. Propionibacterium sp.,
stafilococi coagulazo negativi, etc.) trebuie să fie prezentă în hemocultură în cel puţin două
probe recoltate la intervale de timp diferite;
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flora comensuală mai sus citată este în hemocultura pozitivă a unui pacient cu cateter vascular
montat şi medicul curant recomandă antibioticoterapie adecvată;
 testele directe de evidenţiere a unor antigene specifice din sânge sunt pozitive (de ex. H.
influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, streptococi grup B, etc.) şi toate aceste
simptomatologii şi probe pozitive de laborator nu sunt în relaţie cu o altă infecţie a
pacientului.
Flebita purulentă, confirmată prin cultura pozitivă din recoltarea de pe cateterul vascular dar fără
hemocultură pozitivă este considerată infecţie locală vasculară.
Hemocultura pozitivă care nu poate fi corelată cu alta infecţie a bolnavului este considerată
infecţie bacteriologic confirmată a ţesutului sangvin. Pseudobacteriemiile (bacteriemiile tranzitorii sau
prin suprainfectarea probei recoltate) nu sunt considerate infecţii nosocomiale ale ţesutului sangvin.
II.4.2 Septicemia clinică (Starea toxico-septică clinică). Pentru confirmarea diagnosticului sunt
necesare realizarea urmatoarelor 4 criterii:
Criteriul 1: Din simptomatologia de mai jos prezenţa a cel puţin unui simptom:
a) La bolnavul cu vârsta peste un an: febră (peste 38▫C), hipotensiune cu presiunea sistolică de 90
mm Hg sau sub această valoare, oligurie cu 20 ml/oră excreţie sau sub această valoare.
b) La copilul de un an sau sub această vârstă: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C),
apnee, bradicardie şi
Criteriul 2: Hemocultura nu a fost recoltată sau are o hemocultură negativă şi
Criteriul 3: cu excepţia simptomatologiei amintite la criteriul 1, nu sunt alte semne relevante
pentru o altă infecţie şi
Criteriul 4: Medicul curant a dispus un tratament adecvat pentru septicemie.
Septicemia care se confirmă prin hemocultură pozitivă este considerată septicemie confirmată
prin examene de laborator.
II.4.3 Septicemia asociată asistenței medicale prin cateterism central - definiţie
epidemiologică
Definiţia se bazează pe prezenţa unui cateter cu capătul terminal în apropierea inimii sau este
montat într-o arteră sau venă centrală. Cateterul montat la nivelul arterei sau venei ombilicale este
considerat cateter central.
Infecţia sanguină se consideră nosocomială în relaţie cu folosirea cateterului, dacă infecţia apare
la 48 ore de la aplicare. Daca infecţia apare peste 48 ore de la montarea cateterului şi nu sunt depistate
alte cauze pentru septicemie, definiţia de mai sus poate fi acceptata şi în acest caz.
II.4.4 Septicemia asociată asistenței medicale prin cateterism central - definiţie clinică
Definiţia se bazează pe evidenţierea bacteriemiei/fungemiei la cel puţin o hemocultură efectuată
la un bolnav cu cateter vascular care prezintă o simptomatologie clinică compatibilă cu starea septică
(febră, frison, hipotensiune) şi cu excepţia cateterului nu are alte cauze depistate pentru septicemie sau
oricare din situaţiile de mai jos:
 rezultatul unei culturi semnificativ pozitive de pe cateterul central (semicantitativ peste 15
colonii/unit. cateter sau cantitativ peste 103 microorganisme/unitate de cateter) cu
microorganisme izolate identice (specie şi antibiocinotipie) cu microoganismele izolate din
hemocultura recoltată din circulaţia periferică;
 rezultatul culturilor microbiene recoltate concomitent din vasele centrale şi periferice sunt
pozitive şi raportul exprimării cantitative central/periferic este peste 5/l;
 rezultatele culturilor microbiene recoltate în timpi diferiţi (peste 2 ore diferenţă) de la nivelul
vaselor centrale şi periferice demonstrează identitate de patogen izolat.
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GRUPUL DE INFECŢII ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE CU FRECVENŢĂ MAI
SCĂZUTĂ

II.5 INFECŢIILE
INFERIOARE

NEPNEUMONICE

ALE

CĂILOR

RESPIRATORII

II.5.1 Bronşita-, traheobronşita-, bronşiolita-, traheita- nosocomială. Pentru definirea
infecţiilor traheobronşice prezenţa a cel puţin unuia din următoarele criterii sunt obligatorii:
Criteriul 1: Bolnavul nu are semne clinice sau radiologice de pneumonie şi din cele de mai jos
sunt prezente cel puţin două simptome, fără o altă cauză:
 febră (peste 38▫C), tuse, expectoraţie nou aparută sau cu creştere cantitativă progresivă a
acesteia, stridor, respiraţie superficială şi realizarea a cel puţin unuia din cele de mai jos:
 cultura pozitivă din aspiratul traheal profund sau din prelevatul bronhoscopic
 detectarea antigenelor specifice din secreţia tractului respirator.
Criteriul 2: La copilul de un an sau sub un an nu sunt semne clinice sau radiologice de
pneumonie şi din simptomele de mai jos sunt prezente cel puţin două semne:
 febră (peste 38▫C), tuse, expectoraţie nou aparută sau cu creştere cantitativă progresivă a
acesteia, stridor, detresă respiratorie, apnee sau bradicardie şi este îndeplinită cel puţin una din
urmatoarele situaţii:
 cultura pozitivă din aspiratul traheal profund sau din prelevatul bronhoscopic;
 detectarea antigenelor specifice din secreţia tractului respirator;
 apariţia anticorpilor IgM specifice sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului anticorpilor IgG
specifici la investigarea sero-etiologică, pe probe de seruri perechi.
Nu sunt incluse bronşitele cronice ale bolnavilor cu tuberculoză pulmonară, cu excepţia cazurilor
în care suprainfecţia acută poate fi demonstrată etiologic.
II.5.2 Alte infecţii nosocomiale ale tractului respirator inferior
Din criteriile de mai jos trebuie îndeplinite cel putin unul:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă din ţesutul pulmonar sau lichid pleural Criteriul 2:
Intraoperator sau histopatologic se observă abces sau empiem
Criteriul 3: Examenul radiologic pulmonar prezintă imagine de abces.
Concomitenţa pneumoniei şi a infecţiei acute a căilor respiratorii inferioare cu aceeaşi etiologie
identificată, obligă la încadrarea patologiei la "Pneumonie".
Abcesul pulmonar sau empiemul fără pneumonie se încadrează la infecţii ale tractului respirator
inferior.

II.6 INFECŢIILE CUTANATE ŞI ALE ŢESUTURILOR MOI SUBCUTANE
II.6.1 Infecţiile pielii. Din criteriile de mai jos prezenţa a cel puţin unul este obligatorie:
Criteriul 1: Prezenţa unei secreţii purulente, pustulă, veziculă sau furuncul la nivelul pielii
bolnavului.
Criteriul 2: Din simptomele de mai jos sunt prezente cel puţin două şi acestea nu sunt în
legatură cu alte infecţii ale organismului:
 durere sau sensibilitate, tumefacţie, roşeaţă sau senzaţie de căldură la nivelul regiunii afectate
şi din situaţiile de mai jos este prezentă cel puţin una:
 din aspiratul regiunii afectate sau din prelevatul secreţiei prezente cultura microbiologică este
pozitivă. Dacă microorganismul identificat face parte din flora normală a pielii (de ex.
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stafilococ coagulazo-negativ, micrococi, difteroides, etc.) izolatul trebuie să fie monoetiologic
în cultura pură;
 hemocultură pozitivă fără o altă cauză depistată;
 în prelevatul tisular din regiunea afectată sau la un examen serologic se pune în evidenţă un
antigen specific (de ex. ale virusurilor herpes simplex, Varicella zoster sau ale H. influenzae,
N. meningitidis, etc.);
 la examenul histologic provenit din regiunea afectată se pun în evidenţă macrofage
polinucleare;
 rezultat serologic pozitiv pentru anticorpii specifici IgM sau creşterea de cel putin 4 ori a IgGurilor specifice în probe de seruri perechi.
Infecţia nososcomială a pielii poate rezulta din variate situaţii ca urmare a activităţii de îngrijiri
din spitale. Infecţiile plăgii superficiale de incizie, pustulele nou-născutului, decubitele şi plăgile post
combustie suprainfectate, abcesul mamar şi mastita nu fac parte din subgrupa infecţiilor aociate
asistenței medicale ale pielii.
II.6.2 Infecţiile ţesuturilor moi subcutane (fasceita necrozantă, gangrena, celulita
necrozantă, miozita, limfadenita, limfangita). Pentru susţinerea diagnosticului sunt necesare
realizarea a cel puţin unul din următoarele criterii:
Criteriul 1: din ţesuturile sau secreţiile regiunii afectate cultivarea microbiologică este
pozitivă.
Criteriul 2: prezenţa unei secreţii purulente la nivelul regiunii afectate.
Criteriul 3: intraoperator sau la examenul histopatologic sunt observate abces sau alte semne
relevante pentru un proces infecţios.
Criteriul 4: din simptomele de mai jos, fără o legatură depistată cu o alta infecţie, sunt
prezente durerea şi roşeaţa locală, tumefierea şi senzaţia de arsură la nivelul regiunii afectate şi cel
puţin una din următoarele situaţii:
 hemocultură pozitivă;
 depistarea unor antigene specifice din sânge sau urină (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae,
N. meningitidis, streptococi de grup B, Candida sp., etc.);
 rezultat serologic pozitiv pentru anticorpi specifici IgM sau creşterea de cel puţin 4 ori a IgGurilor specifici în probe de seruri perechi.
Nu fac parte din subgrup: infecţiile plăgii care afectează concomitent pielea şi ţesuturile moi
profunde (fascia, ţesutul muscular), infecţiile plăgii de decubit, infecţiile ţesuturilor profunde ale
bazinului.
II.6.3 Infecţia plăgilor de decubit. Pentru diagnostic sunt necesare următoarele criterii:
Criteriul 1: Prezenţa, fără legatură cu o altă infecţie, a cel puţin două din următoarele
simptome: roşeaţa pielii, sensibilitate sau edem la nivelul buzei plăgii de decubit şi din condiţiile de
mai jos îndeplinirea a cel puţin una:
 din secreţia sau ţesutul local recoltat corespunzător cultura microbiană pozitivă;
 hemocultura pozitivă fără o altă cauză depistată.
Prezenţa numai a secreţiei purulente nu confirma infecţia.
Simpla prezenţă a microorganismelor din prelevatul de pe suprafaţa decubitului nu este suficient.
In cazul decubitelor recoltarea trebuie să cuprindă însămânţarea aspiratului de la nivelul
marginilor plăgii sau ale prelevatelor tisulare din plagă.
II.6.4 Infecţiile plăgii de arsură. Pentru diagnostic sunt necesare prezenţa a cel puţin unuia din
următoarele criterii:
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Criteriul 1: Apariţia sau schimbarea caracterului plăgii de arsură cu detaşarea bruscă a crustei,
schimbarea culorii crustei în brun închis, negru sau mov-violet, apariţia edemului la marginile plăgii şi
examenul histologic, confirmă pătrunderea microorganismelor în ţesuturile sănătoase din vecinătate.
Criteriul 2: Apariţia sau schimbarea caracterului plăgii de arsură cu detaşarea bruscă a crustei,
schimbarea culorii crustei în brun închis, negru sau mov-violet, apariţia edemului la marginile plăgii şi
apariţia a cel puţin una din următoarele condiţii:
 hemocultura pozitiva fără alte cauze determinante;
 prezenţa virusului herpetic demonstrată prin cultură sau examen electronomicroscopic sau
prezenţa evidentă a incluziunilor virale la examenul electronomicroscopic din prelevatul
bioptic tisular.
Criteriul 3: La bolnavul cu arsură sunt prezente cel puţin două din condiţiile de mai jos, fără o
altă cauză cunoscută: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 36▫C), hipotensiune, oligurie (sub 20
ml/ora), hiperglicemie sub dietă glucidică anterior tolerată sau semne de confuzie mintală şi
îndeplinirea a cel puţin una din următoarele condiţii:
 examenul histopatologic confirmă pătrunderea microorganismelor în ţesuturile sănătoase din
vecinătate;
 hemocultura pozitivă;
 prezenţa virusului herpetic demonstrată prin cultură sau examen electronomicroscopic sau
prezenţa evidentă a incluziunilor virale la examenul electronomiscroscopic din prelevatul
bioptic tisular.
Numai prezenţa unei secreţii purulente de la nivelul plăgii nu este criteriu de certitudine prin
posibilitatea apariţiei acesteia şi în cadrul deficienţelor de îngrijire corespunzătoare a plăgii.
Prezenţa singulară a sindromului febril la bolnavul cu arsură nu este argument convingator. Febra
poate fi de resorbţie, în urma distrugerii tisulare.
II.6.5 Abcesul mamar sau mastita. Este necesară prezenţa a cel puţin unuia din următoarele
criterii:
Criteriul 1: Prelevatele recoltate intraoperator prin aspirare sau bioptic sunt pozitive pentru
microorganisme în cultură.
Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate abces sau semne
patognomonice pentru un proces infecţios.
Criteriul 3: febră (peste 38▫C) şi sindrom inflamator local la nivelul mamelei şi medicul curant
a emis diagnosticul de abces mamar. Abcesul mamar apare de cele mai deseori post partum. Abcesele
mamare care apar în primele 7 zile după naştere sunt considerate infecţii nosocomiale.
II.6.6 Infectia ombilicala (omphalita). Pentru susţinerea diagnosticului, prezenţa a cel puţin
unuia din criteriile de mai jos este obligatorie:
Criteriul 1: La nivelul bontului ombilical al nou-născutului apare roşeaţa locală şi secreţie
seroasă şi din situaţiile de mai jos se realizează cel puţin una:
 din secreţia sau aspiratul local cultura microbiană este pozitivă;
 hemocultura pozitivă.
Criteriul 2: La nivelul bontului ombilical al nou-născutului apare roşeaţa locală şi secreţie
purulentă.
Infecţiile care apar după cateterismul arterei sau venei ombilicale sunt considerate infecţii
vasculare.
Sunt considerate ca infecţii asociate asistenței medicale şi infecţiile bontului ombilical care apar
în primele 7 zile de la externarea nou-născutului.
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II.6.7 Pustuloza nou nascutului. Din criteriile de mai jos, realizarea a cel puţin unu este
obligatorie:
Criteriul 1: Nou-născutul are una sau mai multe pustule şi medicul curant emite diagnosticul de
infecţie a pielii.
Criteriul 2: Nou-născutul are una sau mai multe pustule şi medicul curant aplică o antibioticoterapie adecvată.
Nu sunt incluse în acest subgrup: eritema toxică şi sindroamele pustuloase neinfecţioase.
Sunt considerate nosocomiale şi pustulele infecţioase care apar în primele 7 zile de la externarea
nou-născutului.

II.7 INFECŢIILE CARDIO-VASCULARE
II.7.1 Infecţia arterială şi venoasă. Pentru diagnostic este necesară realizarea a cel puţin unuia
din cele 5 criterii:
Criteriul 1: Din artera sau vena excizată chirurgical, cultura microbiană pozitivă şi hemocultura
nu a fost efectuată sau a fost negativă.
Criteriul 2: Intra-operator sau la examenul histopatologic al arterelor sau venelor există
constatarea semnelor unei infecţii.
Criteriul 3: Din semnele de mai jos trebuie să fie prezent cel puţin unul, în absenţa altor cauze
infecţioase depistate: febră peste 38▫C, durere, roşeaţa pielii sau senzaţie de căldură la nivelul regiunii
afectate şi au crescut mai mult de 15 colonii microbiene din proba semicantitativă, însămânţată de pe
vârful materialului endovascular şi hemocultura nu a fost efectuată sau a avut un rezultat negativ.
Criteriul 4: Secreţie purulentă la nivelul vasului din teritoriul afectat şi hemocultura nu a fost
efectuată sau a avut un rezultat negativ.
Criteriul 5: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente, în absenţa altor cauze depistate, cel
puţin unul din următoarele semne:
 febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie, letargie sau roşeaţă dureroasă
sau senzaţie de căldură la nivelul regiunii afectate şi
 au crescut mai mult de 15 colonii microbiene din proba semicantitativă, însămânţată de pe
vârful materialului endovascular
 hemocultura nu a fost efectuată sau a avut un rezultat negativ.
Infecţia intravasculară unde hemocultura este pozitivă se consideră infecţie sangvină microbiologic
dovedită.
Infecţiile vasculare din zona graftului, shuntului, fistulei sau canulei în cazul în care hemocultura
este negativă sunt considerate infecţii sangvine în relaţie cu cateter vascular central.
II.7.2 Endocardita de valvă (naturală sau artificială). Din criteriile de mai jos cel puţin unul
trebuie să fie prezent:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă din proba recoltată de pe valve sau vegetaţii cardiace.
Criteriul 2: La bolnav sunt prezente, fără o altă cauză cunoscută, două sau mai multe semne din
următoarele: febra (peste 38▫C), sufluri cardiace noi sau modificarea suflurilor cardiace, semne de
embolie, sindroame cutanate (peteşii, echimoze, noduli subcutanaţi dureroşi, insuficienţa cardiacă
congestivă sau tulburări de ritm cardiac) şi din următoarele situaţii este prezentă cel puţin una:
 două sau mai multe hemoculturi pozitive;
 prelevatul recoltat de pe valve confirmă, prin examen direct şi coloraţie Gram, prezenţa
bacteriilor în absenţa sau în cazul negativităţii hemoculturilor;
 intraoperator sau la necropsie sunt observate direct vegetaţii pe valvele cardiace;
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examenul serologic sau urinar pune în evidenţă antigene microbiene/de ex. H. influenzae, S.
pneumoniae, N. meningitidis, streptococi grup B, etc.);
 examenul echografic depisteaza apariţia unor vegetaţii valvulare noi
 antemortem, medicul dispune un tratament antimicrobian adecvat.
Criteriul 3: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente două sau mai multe din semnele de
mai jos: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie, sufluri cardiace noi sau
schimbarea caracteristicilor suflurilor, embolie, sindroame cutanate (peteşii, echimoze, noduli
subcutanaţi dureroşi), insuficienţa cardiacă congestivă, tulburări de ritm cardiac (de conducere) şi cel
putin una din urmatoarele situatii:
 două sau mai multe hemoculturi pozitive;
 prelevatul recoltat de pe valve confirmă, prin examen direct şi coloraţie gram, prezenţa
bacteriilor în absenţa sau în cazul negativităţii hemoculturilor;
 intraoperator sau la necropsie sunt observate direct vegetaţiuni pe valvele cardiace;
 examenul serologic sau urinar pune în evidenţă antigene microbiene (de ex. H. influenzae, S.
pneumoniae, N. meningitidis, Streptococi grup B, etc.);
 examenul echografic depistează apariţia unor vegetaţii valvulare noi şi antemortem, medicul
dispune un tratament antimicrobian adecvat.
II.7.3 Miocardita sau pericardita pentru diagnostic este necesar cel puţin unul din următoarele
criterii:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă din prelevatul de ţesut pericardic sau aspirat din lichidul
pericardic recoltate intraoperator.
Criteriul 2: Din semnele de mai jos, fără o legătura evidentă cu o altă cauză, sunt prezente cel
puţin două: febra (peste 38▫C), durere toracică, puls paradox sau arie cardiacă mărită şi cel puţin una
din situaţiile următoare:
 simptomatologie ECG relevantă pentru miocardită sau pericardită;
 serologie sangvină pozitivă pentru antigene microbiene specifice (de ex. H. influenzae, S.
pneumoniae, etc.);
 examenul histopatologic confirmă miocardita sau pericardita;
 echografia, CT sau MR confirmă existenta lichidului pericardic.
Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel puţin două semne, fără legătură
cu o altă cauză depistată, din urmatoarele: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee,
bradicardie, puls paradox sau arie cardiacă mărită şi cel puţin una din situaţiile de mai jos:
 simptomatologie ECG relevantă pentru miocardită sau pericardită;
 serologie sangvină pozitivă pentru antigene microbiene specifice (de ex. H. influenzae, S.
pneumoniae, etc.);
 examenul histopatologic confirmă miocardita sau pericardita;
 echografia, CT sau MR confirmă existenţă lichidului pericardic.
Pericarditele după operaţiile de chirurgie cardiacă sau după infarctul miocardic de cele mai multe
ori nu sunt de cauză infecţioasă.
II.7.4 Mediastinita pentru diagnostic este necesară prezenţa a cel puţin unul din criteriile de mai
jos:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă din însămânţarea prelevatelor de ţesut miocardic sau
aspirat din situsul mediastinal recoltate intraoperator.
Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate semnele mediastinitei.
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Criteriul 3: Sunt prezente cel puţin una, fără o altă cauză evidentă, din urmatoarele semne: febra
(peste 38▫C), durere toracică sau instabilitate sternală şi cel puţin una din următoarele situaţii:
 evacuarea unei secreţii purulente din regiunea mediastinală;
 hemocultura sau cultura microbiană din lichidul mediastinal pozitivă;
 imaginea radiologică a unei umbre mediastinale mult largită.
Criteriul 4: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel puţin una, fără o altă cauză
evidentă, din următoarele semne: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie sau
instabilitate sternală şi cel puţin una din următoarele situaţii:
 evacuarea unei secreţii purulente din regiunea mediastinală;
 hemocultura sau cultura microbiană din lichidul mediastinal pozitivă;
 imaginea radiologică a unei umbre mediastinale mult largită.
Mediastinita şi osteomielita concomitentă, aparute dupa operaţiile de chirurgie cardiacă se
încadrează la subgrupa mediastinitei.

II.8 INFECŢIILE OSOASE ŞI ALE ARTICULAŢIILOR
II.8.1 Osteomielita. Din criteriile de mai jos prezenţa a cel puţin unul este obligatorie:
Criteriul 1: Din prelevatul de ţesut osos al bolnavului cultura microbiană este pozitivă.
Criteriul 2: Examenul direct intraoperator sau examenul histopatologic pune în evidenţa semne
clare de osteomielită.
Criteriul 3: Sunt prezente cel puţin una, fără o altă cauză evidentă, din următoarele semne: febră
(peste 38▫C), tumefiere locală dureroasă, senzaţie de căldură locală sau prezenţa unei secreţii la nivelul
locului osteomielitei şi cel puţin una din urmatoarele situaţii:
 hemocultura bolnavului pozitivă;
 serologie pozitivă pentru antigene microbiene (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae);
 există dovezi de imagistică (radiologie, CT sau MR) pentru osteomielită.
II.8.2 Infecţiile articulaţiilor şi ale bursei din criteriile de mai jos prezenta a cel puţin unu este
obligatorie:
Criteriul 1: Din lichidul intraarticular sau biopsie sinovială, cultura microbiană pozitivă.
Criteriul 2: Observaţia directă intraoperatorie sau examenul histopatologic pune în evidenţă
semne clare de artrită sau bursită.
Criteriul 3: Sunt prezente cel puţin două, fără o altă cauză evidentă, din următoarele semne:
durere articulară, tumefiere locală dureroasă, senzaţie de căldură locală şi lichid intraarticular
demonstrat cu limitarea mobilităţii articulare şi cel puţin una din următoarele situaţii:
 prin coloraţie gram la examenul microscopic direct al lichidului intraarticular sunt prezente
bacterii şi leucocite;
 prezenţa unor antigene microbiene în sânge, urină sau lichidul sinovial;
 frotiul preparat din lichidul sinovial şi examenul chimic al acestuia sunt relevante pentru
prezenta unei infecţii, în absenţa unei patologii reumatologice;
 semnele imagistice obţinute (radiologie, CT, MR) sunt concludente pentru procesul infecţios.
II.8.3 Infecţiile meniscului intraarticular din criteriile de mai jos prezenţa a cel puţin unu este
obligatorie:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă rezultată prin însămânţarea ţesutului chondroid
(meniscal) recoltat intra-operator.
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Criteriul 2: Intra-operator prin examen direct sau prin examen histopatologic sunt puse în
evidenţă semne de infecţie ale meniscului intraarticular.
Criteriul 3: Sunt prezente semnele febrei (peste 38▫C) sau ale durerii locale şi există dovezi
radiologice sau CT, MR de infecţie.
Criteriul 4: Sunt prezente semnele febrei (peste 38▫C) sau ale durerii locale şi la examenul
serologic sau din urină sunt puse în evidenţă antigene specifice (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae,
N. meningitides, streptococi de grup B).

II.9 INFECŢIILE TRACTULUI DIGESTIV
II.9.1 Gastroenterite. Dovada a cel puţin unui criteriu din cele de mai jos este necesară:
Criteriul 1: Bolnavul prezintă un tranzit intestinal accelerat cu scaune diareice apoase, cu o
durată mai mare de 12 ore, vărsături, cu sau fără febră, situaţie în care etiologia neinfecţioasă este puţin
probabilă (de ex. teste diagnostice, procedura terapeutică, exacerbarea unei stări cronice sau diaree
psihică prin stress, etc.).
Criteriul 2: Din semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două, fără o altă cauză depistată:
senzaţie de vomă, vărsatură, durere abdominală, cefalee şi din situaţiile de mai jos cel puţin una este
prezentă:
 coprocultura sau prelevatul rectal este pozitiv pentru patogene enterale;
 la examenul electronomicroscopic al prelevatului din materii fecale pot fi puse în evidenţă
microorganisme enteropatogene;
 prin examen din materii fecale sau examen serologic sunt puse în evidenţă antigene, respectiv
anticorpi microbieni specifici;
 prezenţa enteropatogenului este dovedită pe cultura celulară (efect citopatogen, evidenţierea
de toxine, etc.);
 apariţia anticorpilor IgM sau creşterea de cel puţin patru ori a titrului anticorpilor IgG în probe
de seruri perechi.
II.9.2 Infecţiile esofagului, stomacului, intestinului subtire şi gros, rectului. Pentru definirea
infecţiilor tractului gastro-intestinal - exclusiv gastroenterita şi apendicita - sunt necesare a fi îndeplinite
cel puţin unul din următoarele criterii:
Criteriul 1: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt demonstrate prezenţa abcesului sau
ale altor semne clare de infecţie.
Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două şi nu pot fi depistate alte cauze
generatoare respectiv semnele pot fi încadrate în diagnosticul infecţiei segmentului digestiv dat: febră,
vomismente, vomă, durere abdominală sau sensibilitate abdominală şi din situaţiile de mai jos cel puţin
una este îndeplinită:
 din secreţiile recoltate intraoperator sau endoscopic sau, din prelevatul recoltat pe tubul de
dren montat post-operator, cultura microbiană este pozitivă;
 din secreţiile recoltate intraoperator sau endoscopic sau, din prelevatul recoltat pe tubul de
dren montat post-operator prin microscopie extemporanee cu coloraţie Gram şi prin proba
hidroxidului de potasiu se pune în evidenţă prezenţa bacteriilor;
 hemocultura este pozitivă;
 la examenul radiologic pot fi evidenţiate modificări patognomonice;
 la examenul endoscopic sunt puse în evidenţă modificări patognomonice (esofagita sau
proctita candidozică).
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II.9.3 Hepatitele. Pentru susţinerea diagnosticului este necesară îndeplinirea următoarelor
criterii: cel puţin două din semnele - febră, anorexie, senzaţie de vomă, vărsătură, durere sau senzaţie de
plenitudine în hipocondrul drept cu sau fără sindrom icteric sau subicteric, transfuzie în antecedentele
personale într-o perioadă de sub 3 luni şi din situaţiile de mai jos cel puţin una este prezentă:
 test pozitiv pentru antigenele sau anticorpii de fază acută ale hepatitei A, B sau C;
 probe hepatice alterate;
 test pozitiv din urină sau secreţie faringiană pentru citomegalovirus sau teste serologice de
fază acută (IgM) pentru CMV, HSV, EBV, etc..
Urmatoarele stări patologice nu pot fi considerate hepatită nosocomială:
 hepatita neinfectioasă sau icter neinfecţios;
 hepatita toxică post alcoolică sau alte substanţe cu toxicitate hepatică;
 patologia obstructivă de căi biliare sau hepatita şi icterul urmare a colecistitei sau angiocolitei.
II.9.4 Infecţiile intraabdominale neclasificate în alte locuri (vezicula biliară şi ficat - excepţie
hepatita sau localizări la nivelul splinei, pancreasului, peritoneului, cavităţii subfrenice sau
subdiafragmatic şi alte ţesuturi intraabdominale).
Pentru diagnostic este necesară îndeplinirea a cel puţin unul din urmatoarele criterii:
Criteriul 1: Din secreţia purulenta recoltată intra-operator sau din aspirat intraabdominal
cultura microbiologică este pozitivă.
Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate abces sau semne clare
pentru un proces infecţios.
Criteriul 3: Din semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două: febră, anorexie, senzaţie de
vomă, vărsatură, durere abdominală sau sindrom icteric şi din situaţiile de mai jos cel puţin una este
prezentă:
 din conţinutul drenului aplicat intraoperator cultura microbiana este pozitivă;
 din secreţiile intraabdominale recoltate intraoperator sau din prelevatul histopatologic prin
coloraţie gram la examinare microscopică sunt puse în evidenţă bacterii;
 hemocultura este pozitivă şi semnele investigaţiei imagistice (radiologie, echografic, CT, MR
sau investigare cu izotopi) pledează pentru o infecţie intraabdominală.
Pancreatita acuta nu se încadrează în subgrup decât cu condiţia originii infecţioase ale acestuia.
II.9.5 Enterocolita necrozanta
Pentru diagnosticul enterocolitei necrozante la sugar este necesară prezenţa următoarelor:
 Cel puţin două din următoarele semne, fără o altă cauză determinată: varsatură, distensie
abdominală, resturi alimentare în stomac şi prezenţa macroscopică sau microsopică a sângelui în
materiile fecale şi cel puţin unul din următoarele semne radiologice:
 pneumoperitoneu;
 pneumatoză intestinală;
 imagini nemodificate şi rigide la nivelul anselor intestinului subtire.

II.10 INFECŢIILE GENITALE
II.10.1 Endometrita din criteriile de mai jos prezenţa a cel puţin unul:
Criteriul 1: Din prelevatul intraoperator, aspirat endocavitar sau biopsie, cultura microbiană
pozitivă.
Criteriul 2: Din semnele de mai jos, fără o altă cauză determinată, sunt prezente cel puţin două:
febră (peste 38▫C), durere abdominală, sensibilitate uterină sau secreţie purulentă din cavitatea uterină.
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Endometrita post partum este considerată infecţie asociată asistenței medicale cu excepţia
situaţiilor în care lichidul amniotic a fost infectat înaintea internării în spital sau preluarea gravidei în
spital a avut loc după 48 ore de la ruperea membranelor.
II.10.2 Infecţiile episiotomiei. Pentru diagnostic este necesară realizarea următoarelor criterii:
Criteriul 1: După naştere vaginală la plaga de episiotomie este prezentă o secreţie purulentă.
Criteriul 2: După naştere vaginală pe locul plăgii episiotomiei apare abcesul. Dupa unele opinii
episiotomia nu este interventie chirurgicala.
II.10.3 Infecţiile în situsul bontului vaginal. Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin unul din
următoarele criterii:
Criteriul 1: De la nivelul bontului vaginal după histerectomie se elimină o secreţie purulentă.
Criteriul 2: La nivelul bontului vaginal după histerectomie apare un abces.
Criteriul 3: Din secreţiile de la nivelul bontului vaginal după histerectomie, cultura
microbiologică este pozitivă.
Infecţia bontului vaginal se încadreaza în subgrupa infecţiei de organ.
II.10.4 Alte infectii ale organelor genitale (epididimita, prostatita, vaginita, ooforita,
metrita si alte infectii profunde ale tesuturilor din micul bazin), cu exceptia endometritei si ale
infectiei bontului vaginal.
Din criteriile de mai jos cel puţin unul trebuie să fie prezent:
Criteriul 1: Cultura microbiană pozitivă din secreţia sau prelevatul histologic recoltat din
regiunea afectată.
Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic pot fi observate semne relevante pentru
un proces infecţios sau abces.
Criteriul 3: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două fără o altă cauză depistată:
febra peste 38▫C, senzaţie de vomă, vărsatură, durere, sensibitate sau disurie şi cel puţin una din
următoarele situaţii:
 hemocultura pozitivă;
 procesul patologic a fost diagnosticat de medic.

II.11 INFECŢIILE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
II.11.1.Infecţii intracraniene (abcesul, infecţia sub- şi epidurală, encefalita). Din criteriile
de mai jos prezenţa a cel puţin unul este obligatorie:
Criteriul 1: Din prelevatul de ţesut nervos intracranian sau dura mater cultura microbiană
pozitivă.
Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic se evidenţiază semnele unui abces sau
ale unui proces infecţios.
Criteriul 3: Din semnele de mai jos, în absenţa unei alte cauze, sunt prezente cel puţin două:
cefalee, vertij, febră peste 38▫C, semne de focar, tulburare senzoriala sau confuzie şi
 din prelevatul de ţesut nervos intracranian sau abces, recoltate prin aspirare, intraoperator sau
necroptic, cultura microbiană este pozitivă;
 prezenţa antigenului specific în sânge sau urină;
 infecţia are semne imagistice evidente (radiologie, CT, MR sau arteriografic);
 anticorpi specifici de fază acută (IgM) sau creşterea anticorpilor specifici IgG de cel puţin 4
ori din probe de seruri perechi şi în diagnosticul ante-mortem medicul a dispus terapia
antimicrobiană adecvată.
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Criteriul 4: La copilul de un an sau sub un an din semnele de mai jos sunt prezente cel puţin
două: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie, semne de focar sau tulburari
senzoriale şi cel puţin una din situaţiile de mai jos:
 din prelevatul de ţesut nervos intracranian sau abces, recoltate prin aspirare, intraoperator sau
necroptic, cultura microbiană este pozitivă;
 prezenţa antigenului specific în sânge sau urină;
 infecţia are semne imagistice evidente (radiologie, CT, MR sau arteriografic);
 anticorpi specifici de fază acută (IgM) sau creşterea anticorpilor specifici IgG de cel puţin 4
ori pe probe de seruri recoltate în dinamică (seruri perechi).
În cazul prezenţei concomitente a meningitei şi abcesului intracranian infecţia este considerată şi
încadrată ca infecţie intracraniană.
II.11.2.Meningita sau ventriculita. Din criteriile de mai jos prezenţa a cel puţin unul este
obligatorie:
Criteriul 1: din lichidul cefalorahidian recoltat cultura microbiană este pozitivă.
Criteriul 2: din semnele de mai jos, în absenţa altor cauze, cel puţin unul este prezent: febră
(peste 38▫C), cefalee, redoarea cefei, semne de iritaţie meningeală, semne patognomonice la nivelul
nervilor cranieni, iritabilitate şi din situaţiile de mai jos cel puţin una este realizată:
 în LCR numărul elementelor celulare albe este crescut, albuminorahia crescută şi/sau
glicorahia scazută;
 colorarea Gram şi examenul microscopic direct, confirmă prezenţa bacteriilor în LCR;
 hemocultura pozitivă;
 examinarea antigenelor din LCR, sânge sau urina este pozitivă;
 prezenţa anticorpilor specifici de fază acută (IgM) sau creşterea anticorpilor specifici IgG de
cel putin 4 ori din probe seruri perechi şi în cazul diagnosticului ante-mortem medicul a
prescris antibioticoterapie adecvată cazului.
Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an, din semnele de mai jos sunt prezente cel puţin
unul, fără o altă cauză evidentă: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie,
redoarea cefei, semne de iritaţie meningeală, semne patognomonice pentru nervi cranieni, iritabilitate şi
cel puţin una din situaţiile de mai jos:
 în LCR numărul elementelor celulare albe este crescut, albuminorahia crescută şi/sau
glicorahia scazută;
 coloraţia Gram şi examenul microscopic direct, confirmă prezenţa bacteriilor în LCR;
 hemocultura pozitivă;
 examinarea antigenelor din LCR, sânge sau urină este pozitivă;
 prezenţa anticorpilor specifici de fază acută (IgM) sau creşterea anticorpilor specifici IgG din
probe seruri perechi şi în cazul diagnosticului ante-mortem medicul a prescris
antibioticoterapie adecvată cazului.
Meningita nou născutului se consideră nosocomială cu excepţia situaţiei în care sunt dovezi
pentru transmiterea transplacentară.
Meningoencefalita este considerată meningită.
Abcesul spinal asociat cu meningita este încadrat ca meningită.
Infecţia după shunt se consideră infecţie de plagă cu condiţia să apară într-un interval de un an.
II.11.3 Abces spinal fara meningita. Pentru diagnostic necesită prezenţa a cel puţin unui criteriu
din următoarele:
Criteriul 1: Din abcesul subdural sau epidural cultura microbiană este pozitivă.
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Criteriul 2: Intraoperator sau necroptic, respectiv la examenul histopatologic sunt observate semne
de abces.
Criteriul 3: Din semnele de mai jos sunt prezente cel puţin unul şi nu există altă relaţie de
cauzalitate cunoscută: febra peste 38▫C, durere, sensibilitate locală, semne de radiculită, parapareză sau
paraplegie şi cel puţin una din situaţiile de mai jos:
 hemocultura pozitivă;
 există dovezi (radiologice, CT, MR, mielografie, echografie, explorare cu izotopi) pentru
abcesul spinal şi ante-mortem medicul a dispus tratamentul antimicrobian adecvat.
Abcesul spinal concomitent cu meningita se încadrează în subgrupa meningită.

II.12 INFECŢIILE OCHIULUI, URECHII, FARINGELUI ŞI CAVITĂŢII
BUCALE
II.12.1 Conjunctivita. Cel puţin unul din criteriile de mai jos trebuie îndeplinit:
Criteriul 1: Din proba de secreţie purulentă recoltată de la nivelul conjunctivei oculare sau ale
ţesuturilor din vecinătate (pleoapă, cornee, glande lacrimale) cultura microbiologică este pozitivă.
Criteriul 2: La nivelul conjunctivei oculare sau ale zonelor oculare învecinate apare durerea şi
roşeaţa şi din semnele de mai jos cel puţin unul este prezent :
 în secreţia conjunctivală, la examenul nativ colorat gram sunt observate leucocite şi bacterii.
 există o secreţie purulentă în zona afectată;
 investigarea secreţiei este pozitivă pentru antigene specifice (ELISA sau IF pentru
Chlamidydia trachomatis, Herpes simplex, Adenovirus, etc.);
 la examenul microscopic al secreţiei sunt prezente macrofagele polinucleare;
 cultura virală este pozitivă;
 sunt detectaţi anticorpi specifici de fază acută (IgM) sau creşterea anticorpilor specifici IgG de
cel putin 4 ori în probe de seruri perechi.
Infecţiile globului ocular nu fac parte din această subgrupă.
Conjunctivita iritativă (de ex. după instilaţiile cu nitrat de argint) nu sunt nosocomiale.
Conjunctivitele în cadrul infecţiilor virale sistemice (rujeola, rubeola, etc.) fac parte din
patologia specificată.
II.12.2 Infectiile ochiului. Pentru diagnostic este necesară realizarea a cel puţin unuia din
următoarele criterii:
Criteriul 1: Probele recoltate de la nivelul camerei anterioare sau posterioare sau din umoarea
apoasă, însămânţarea microbiologică rezultă cultura pozitivă.
Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două, fără o altă cauză depistată:
durere oculară, tulburare de acuitate vizuală, hipopion (secreţie purulentă în camera anterioară) şi cel
puţin una din situaţiile de mai jos:
 medicul specialist a diagnosticat o infecţie oculară;
 sunt detectate antigene specifice din sânge (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae);
 hemocultura pozitivă.
II.12.3 Infectiile urechii, mastoidei si apofizei mastoidei. Pentru otita externă cel puţin unul din
criteriile de mai jos:
Criteriul 1: Din secreţia purulentă a conductului auditiv, cultura microbiană pozitivă.
Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos prezenţa a cel puţin unul, fără o altă acuză determinată:
febră peste 38▫C, durere locală sau secreţie purulentă la nivelul conductului auditiv şi din secreţia
purulentă, examenul microscopic colorat gram pune în evidenţă prezenţa microorganismelor.
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Pentru otita internă cel puţin unul din criteriile de mai jos:
Criteriul 1: Din secreţia urechii interne, recoltată intraoperator, cultura a fost pozitivă.
Criteriul 2: Medicul a emis diagnosticul de otită medie.
Pentru mastoidită cel puţin unul din criteriile de mai jos:
Criteriul 1: Din secreţia purulentă, de la nivelul mastoidei, cultura microbiană pozitivă.
Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos este prezent cel puţin unul, fără o altă cauză determinată:
febra peste 38▫C, durere, sensibilitate şi eritem local, cefalee sau pareză facială şi prezenţa a cel puţin
uneia din situaţiile de mai jos:
 evidenţierea bacteriilor în preparatul microscopic colorat Gram, din prelevatul secreţiei
purulente de la nivelul mastoidei;
 examenul serologic evidenţiază prezenţa antigenelor specifice.
II.12.4 Infecţiile din cavitatea bucală (stomatita, glosita şi parodontita). Pentru diagnostic este
necesară realizarea a cel puţin unul din următoarele criterii:
Criteriul 1: Din secreţia purulentă a ţesuturilor din cavitatea bucală cultura pozitivă.
Criteriul 2: La examenul cavităţii bucale (examen fizic, intraoperator sau histopatologic)
abcesul sau semnele clare ale infecţiei sunt prezente.
Criteriul 3: Cel puţin unul din următoarele semne sunt prezente, fără o altă cauză determinată:
abces, exulceraţii, pete albe proeminente pe mucoasa inflamată sau plăci/depozite pe mucoasa cavităţii
bucale şi cel puţin una din următoarele situaţii:
 la examenul microscopic al prelevatului recoltat, colorat Gram, se observă prezenţa
bacteriilor;
 proba pozitivă cu hidroxid de potasiu;
 la examenul microscopic al prelevatului recoltat sunt observate macrofage polinucleare;
 apariţia anticorpilor specifici de fază acută (IgM) sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului
anticorpilor specifici IgG, la examenul serologic, pe probe de seruri perechi;
 medicul a stabilit diagnosticul de infecţie a cavităţii bucale şi a aplicat un tratament local sau
peroral antifungic adecvat.
Infecţia herpetică, caz nou, cu manifestare la nivelul cavităţii bucale poate fi infecție asociată
asistenței medicale, dar infecţia recidivantă/reacutizată nu se încadrează în această categorie de infecţii.
II.12.5 Sinuzitele fronto-maxilare. Din criteriile de mai jos realizarea a cel puţin unul este
obligatorie pentru diagnostic:
Criteriul 1: Din secreţia purulentă a cavităţilor paranazale şi maxilare cultura microbiană
pozitivă.
Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos cel puţin unul este prezent, fără o altă cauză depistată:
febră peste 38▫C, durere sau sensibilitate la suprafaţa zonei sinusului afectat, cefalee, rinoree cu secreţie
purulentă sau obstrucţie nazală şi cel puţin una din următoarele situaţii:
 rezultat edificator la examenul radiologic;
 imagine radiografică relevantă.
II.12.6 Infecţiile căilor respiratorii superioare (faringita, laringita si epiglotita). Din criteriile
de mai jos cel puţin unul este realizat:
Criteriul 1: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel puţin două, fără o altă cauză depistată:
febra peste 38▫C, eritemul mucoaselor, durere în gât, tuse, disfagie, secreţie purulentă faringiană şi din
situaţiile de mai jos este realizată cel puţin una:
 din prelevatele regiunii afectate cultura microbiană pozitivă;
 hemocultura pozitivă;
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examenul sângelui sau secreţiei tractului respirator este pozitiv pentru antigene specifice;
prezenţa anticorpilor specifici de fază acută (IgM) sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului
anticorpilor IgG specifici în probe de seruri perechi;
 medicul a emis diagnosticul de infecţie respiratorie acută..
Criteriul 2: La examenul fizic, intra-operator sau histopatologic se constată prezenţa abcesului.
Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel puţin două din semnele de mai
jos, fără o altă cauză depistată: febră (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie,
rinoree sau secreţie purulentă la nivelul faringelui şi cel puţin una din situaţiile de mai jos este realizată:
 din prelevatele regiunii afectate, cultura microbiană a fost pozitivă;
 hemocultura pozitivă;
 examenul sângelui sau secreţiei tractului respirator este pozitiv pentru antigene specifice;
 prezenţa anticorpilor specifici de fază acută (IgM) sau creşterea de cel puţin 4 ori a titrului
anticorpilor IgG specifici în probe de seruri perechi;
 medicul a emis diagnosticul de infecţie respiratorie acută.

II.13 INFECTII SISTEMICE
Infecţiile diseminate sunt infecţii care cointeresează mai multe organe sau sisteme fără o
localizare regională/teritorială caracteristică. De cele mai multe ori sunt de etilogie virală (rubeola,
rujeola, infecţia urliană, varicela, eriterma infectiosum, infecţia HIV, etc.).
Diagnosticul de cele mai multe ori se bazează pe simptomatologia clinica şi probe de laborator
pentru diagnosticul etiologic.
Febra de origine necunoscută (FUO) şi starea toxico-septică a nou născutului nu sunt încadrate
în acest grup de patologie.
Exantemele virale şi eruptive fac parte din acest grup de patologie.

II.14 INFECŢII CU MICROORGANISME GENETIC MODIFICATE
ARTIFICIAL ŞI CU TRANSMITERE ACCIDENTALĂ SAU PRIN ACŢIUNI DE
BIOTERORISM
Orice simptom sau sindrom infecţios care apare sub forma de caz nou şi acut, este prezent la o
persoană sau afectează mai mulţi bolnavi şi/sau personal medico-sanitar şi epidemiologic este
demonstrată legătura de cauzalitate cu activitatea şi/sau produsele şi materialele unui laborator de
microbiologie sau, este suspicionată răspândirea intenţionată a agentului etiologic patogen infecţios.

III. PROFILAXIA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE PRIN
ANTIBIOTICOTERAPIE RAŢIONALĂ
Utilizarea corectă a antibioticelor trebuie să respecte toate principiile cunoscute de recomandare
a oricărui medicament. Particularitatea antibioticelor este cea de stimulare a emergenţei unor agenţi
patogeni rezistenţi care pot fi uşor transmişi în contextul contaminării cu infecții asociate asistenței
medicale.
Este recunoscută circulaţia tot mai crescută a tulpinilor multirezistente de spital în relaţie directă
cu utilizarea abuzivă a antibioticelor.
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Medicii au o responsabilitate majoră când stabilesc conduita terapeutică individualizată la
pacient, fiind necesară şi evaluarea prealabilă a consecinţelor pe care le implică această strategie din
punct de vedere medical, etic şi economic.
Există un aşa numit “Standard de aur” în alegerea antibioticului destinat rezolvării cazurilor
simple sau complexe aflate în îngrijire cu reguli ce trebuie respectate.
Recoltează toate prelevatele bacteriologice necesare diagnosticului, înaintea intituirii oricărei
antibioticoterapii !
Recoltarea trebuie să fie corect realizată: sunt de preferat probele din aspiratul profund pe
seringă şi nu frotiurile superficiale, adesea contaminate cu flora saprofită; este esenţial ca în caz de
prelevare pre-operatorie să se eticheteze corect proba recoltată într-un recipient steril, uscat; recoltarea
directă pe mediu de cultură se va efectua după ce aţi contactat colegii bacteriologi.
Limitează antibioticoterapia numai la situaţiile în care infecţia bacteriană este susţinută prin
argumente clinice şi biologice sau constituie o urgenţă pentru prognosticul bolnavului !
Antibioticoterapia “de acoperire/ de rutină/ de team” nu este o soluţie bună !
Alege antibioticul cu activitate comparabilă dar cu efectul cel mai redus asupra florei bacteriene
comensale !
Nu ezita modificarea antibioticoterapiei de primă intenţie în favoarea unui antibiotic cu spectru
ţintit chiar dacă antibioticul cu spectru larg, iniţial prescris, a fost eficace.
Analizează antibioticoterapia de primă intenţie în ziua 3-5 de la data instituirii !
Întrerupe antibioticoterapia iniţială dacă starea clinică şi/sau rezultatul examenului bacteriologic
nu pledează pentru diagnosticul de infecţie bacteriană.
Dirijează antibioticoterapia numai după antibiogramă !
Nu uita să soliciţi rezultatul examenului bacteriologic după un timp optim de la prelevarea
probei, să-l citiţi cu atenţie, să-l analizaţi singur sau în echipă şi să-l aplici.
Respectă posologia şi ritmul de administrare a antibioticului !
Adaptează antibioticoterapia la situaţia clinică particulară a fiecărui pacient (atenţie la bolnavii
cu patologie asociată cum ar fi: insuficienţa renală, hepatică, aplazie medulară, intoleranţă la unul din
componentele preparatului etc.). Supradozarea sau subdozarea antibioticului este interzisă !
Decide prelungirea antibioticoterapiei peste 7 – 10 zile după multă chibzuinţă!
Hotărăşte această strategie numai dacă există context clinico-biologic: febrilitate/subfebrilitate
reziduală, valori trenant crescute ale indicatorilor inflamaţiei (proteina C reactivă, VSH, fibrinogen).
Renunţă la ideea de a adăuga 2 sau 3 antibiotice în cazul unui eşec iniţial !
Analizează cazul şi nu exclude: febra neinfecţioasă sau în cursul unei infecţii virale; colecţia
purulentă nu este bine drenată; germenii sunt rezistenţă la antibioticul de primă intenţie.
Alege calea de administrare orală a antibioticului, dacă este posibil !
Justifică această decizie dacă evoluţia clinică este favorabilă, microorganismul este sensibil la
antibioticul administrat oral (ex. infecţii comunitare).
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“Standard de aur” în asocieri de antibiotice
Urmăreşte extinderea spectrului anti-bacterian !
Este indicată utilizarea a două antibiotice la cazurile cu sepsis sever de etiologie necunoscută.
Conduita va fi revizuită dacă rezultatul antibiogramei aduce argumente pentru restrângerea spectrului
de acţiune.
Este indicată asocierea a 2 antibiotice în infecţiile polimicrobiene aero/anaerobe dacă spectrul
lor antibacterian se completează sau, un singur antibiotic cu spectru suficient de larg pentru a acoperi o
floră mixtă.
Urmăreşte efectul sinergic al antibioticelor !
Este indicată utilizarea în infecţiile grave a beta-lactaminelor + aminoglicozide; cloramfenicol
(anaerobi); metronidazol (anaerobi); + chinolone (gram- negativi).
Nu este indicată asocierea a: două antibiotice din aceeaşi clasă (penicilina G + ampicilina;
amikacina + gentamicina); două antibiotice cu efecte adverse pentru acelaşi organ (aminoglicozide şi
insuficienţa renală); un antibiotic bacteriostatic şi unul a bactericid (eritromicină cu beta-lactamină).
Urmăreşte reducerea emergenţei unor microorganisme rezistente !
Este indicată asocierea antibioticelor numai la începutul tratamentului justificat de faptul că
încărcătura bacteriană este mai crescută în acest moment.
ASOCIERILE ABUZIVE SUNT INTERZISE !
FOLOSIŢI NUMAI ASOCIERILE RECUNOSCUTE !
CONSULTAŢI LA NEVOIE SPECIALIŞTII MICROBIOLOGI, INFECŢIONIŞTI,
EPIDEMIOLOGI ŞI FARMACIŞTI !
La nivelul spitalului s-au întocmit în colaborare cu medicul microbiolog, epidemiolog,
infecţionist(Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi), farmacist, protocoalele:
-standard în antibioterapia de primoinfecţie
-protocol terapia de primoinfecţie
-protocol de antibioprofilaxie

Principiile generale de administrare a preparatelor antimicrobiene
Administrarea va ţine cont de starea clinică a pacientului cât şi de efectul preparatului
antimicrobian asupra ecologiei bacteriene, având în vedere faptul că în ultimii ani se observă o creştere
a rezistenţei bacteriene la antimicrobiene (pneumococi rezistenţi la penicilină, stafilococ rezistent la
meticilină cât şi la alte antimicrobiene, enterococ rezistent la glicopeptide).
Tipurile de administrare:
 curativă – cu scopul vindecării unei infecţii bacteriene caracterizată clinic şi
bacteriologic.
 Prevenţională – cu scopul prevenirii apariţiei unei infecţii în circumstanţa
definite: prevenirea infecţiilor postoperatorii, endocardita bacteriană, meningita
cu meningococ, reumatism articular acut.
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Probabilistică – când administrarea unui preparat se efectuează în absenţa unor
rezultate bacteriologice.
Înainte de a administra orice preparat antimicrobian, este necesară o evaluare conform
următoarelor întrebări:
►Este necesar? Da, în condiţiile unei infecţii bacteriene sau prevenţional.
►Este necesară recoltarea probelor pentru examen bacteriologic? DA, în infecţii severe, agenţi
patogeni variabili, infecţii nosocomiale.
►Ce antimicrobian alegem? – după focarul infecţios
- după agentul patogen
- după starea pacientului.
La 72 de ore se efectuează o reevaluare a tratamentului antimicrobian funcţie de agentul
patogen şi antibiogramă.
►Monoterapie sau asocieri?
- cel mai adesea monoterapie pentru infecţiile curente
- asocieri în următoarele cazuri: obţinerea unui efect sinergic cu creşterea efectului
bactericid, limitarea emergenţei unui mutant rezistent, lărgirea spectrului în infecţii
polimicrobiene, infecţii nosocomiale.
În cazul asocierilor de antimicrobiene acestea se administrează în funcţie de: agent patogen,
locul infecţiei, terenul creat de pacient, tipul infecţiei, cantitatea de inoculum.
Modul de administrare:
o după greutatea pacientului
o posibilităţile de epurare renală ţi/hepatică
o adaptat gravităţii şi agentului patogen.
Calea de administrare:
o intravenos i.v. : infecţii grave
o per os : infecţii comunitare şi de lungă durată.
o Intramuscular i.m. : recomandată la antimicrobienele cu timp de înjumătăţire
mare (ceftriaxona, teicoplamin)
o Locală : limitată în infecţii ale urechii, piele, ochi, vagin.
Ritmul adminstrării: doze zilnice fracţionate sau continuu.
Durata tratamentului:
o depinde de agentul patogen, locul infecţiei, terenul oferit de pacient
o durata va fi reevaluată periodic
o întreruperea tratamentului nu va fi bruscă
o nu este justificată utilizarea mai mult de 10 zile (excepţie fac infecţiile osoase).
Cauzele eşecului administrării de preparate antimicrobiene:
 microbiologice: alt agent patogen, asocieri de agenţi patogeni, selecţie de
mutanţi rezistenţi, suprainfecţii.
 Farmacocinetice: administrare insuficientă, absorbţie digestivă insuficientă,
difuzie locală insuficientă, durata scurtă, interacţiuni metabolice, interacţiuni
medicamentoase.
 Alte cauze : focar închis, infecţie pe corp străin, tratament insuficient al porţii
de intrare.
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IV. PROFILAXIA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
PRIN RESPECTAREA RIGUROASĂ A PRINCIPIILOR DE ASEPSIE ŞI
ANTISEPSIE
Mediul în care se acordă asistenţă medicală şi obiectele au rol în transmiterea
microorganismelor patogene şi a celor transmise prin sânge, în particular.
Practicile de curăţenie, dezinfecţie sunt esenţiale în orice program de prevenire şi control a
infecţiei în general. Mediul în care sunt îngrijiţi pacienţii trebuie să fie curăţat zilnic, ori de câte ori este
nevoie şi periodic.
Cerinţele pentru a utiliza produse dezinfectante, pe lângă detergenţi, diferă în funcţie de ceea ce
este de curăţat şi de periodicitatea curăţeniei în diferite locuri.
Scopul practicilor de curăţenie şi dezinfecţie este de a îndepărta sau distruge microorganismele
care sunt potenţial patogene.
Orice articol, echipament, instrument utilizat pentru îngrijirea pacientului poate fi implicat în
apariţia unei infecţii sau în izbucniri epidemice de infecţii asociate asistenței medicale. Curăţarea
inadecvată a articolelor, echipamentelor, instrumentelor poate fi implicată în transmiterea infecţiei la un
număr de pacienţi sau apariţia infecţiei asociate asistenței medicale sub formă de epidemie.
Asimilarea unor deprinderi adecvate în ceea ce priveşte procedurile de curăţenie şi dezinfecţie
pentru realizarea unui mediu medical curat şi în ce priveşte procedurile în efectuarea manevrelor
medicale invazive (sondaj vezical, puncţii, injecţii, endoscopii, intubaţie endotraheală, etc.) va duce la
limitarea pe cât posibil a apariţiei infecţiilor, atât sub formă sporadică cât şi sub formă de epidemie.
CURĂŢENIA este cea mai răspândită metodă de decontaminare utilizată în unităţile sanitare
prin care se îndepărtează microorganismele de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente odată cu
îndepărtarea prafului şi substanţelor organice (poate realiza o decontaminare de 95 – 98%).
DEZINFECŢIA reprezintă procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate
microorganismele patogene (distrugere în proporţie de 99,99%) de pe obiectele din mediul inert, cu
excepţia sporilor bacterieni.

IV.1 Clasificarea spaţiilor din unităţile sanitare
În funcţie de exigenţe se poate realiza o clasificare a încăperilor unităţilor sanitare. Se disting 4
zone în concordanţă cu gradul de asepsie al actelor medicale care se practică în acest loc.
Zona 1 cuprinde spaţii unde nu circulă bolnavi: cerinţele de igienă sunt identice cu cele dintr-o
colectivitate.
Zona 2 cuprinde sectoarele cu bolnavi neinfecţioşi sau care nu au o sensibilitate înaltă.
Zona 3 este cea în care există pacienţi foarte sensibili.
Zona 4 presupune aplicarea de tehnici şi metode ce vor tinde să obţină o curăţenie exemplară.
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ZONA 1
Holul de la intrarea
principală
Servicii
administrative
Servicii economice
Servicii tehnice
(întreţinere)

ZONA 2
Holuri

ZONA 3
Pediatrie

ZONA 4
Neonatologia

Ascensoare

Terapie intensivă

Blocul operator

Scări
Săli de aşteptare

Urgenţe
Săli de tratamente

Blocul de naşteri
Secţii de arşi

Cabinetele pentru
consultaţii
ambulatorii
Secţii medicale

Saloane

Imunodeprimaţi

Laboratoare

Psihiatrie

Radiologie

Secţii unde se
practică grefe
Secţii oncohematologie

Sterilizarea centrală
în zona spălării
instrumentelor

Maternitate

Reanimare
Explorări
funcţionale
Sterilizarea centrală
în zona „curată”
Zona destinată
preparării apei
sterile
Grupuri sanitare
Oficii alimentare

IV.2 Produse şi materiale de întreţinere a curăţeniei
Pentru întreţinerea zilnică a curăţeniei se recomandă utilizarea de detergenţi şi detergenţi
dezinfectanţi, săpunuri, abrazive şi produse pentru lustruit. Rezultatele operaţiilor de curăţenie şi
dezinfecţie depind de cunoaşterea produsului folosit şi de respectarea condiţiilor de utilizare al acestuia.
Materialul de întreţinere a curăţeniei trebuie utilizat la maximum de eficienţă respectând
regulile de igienă pentru ca operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie să-şi atingă scopul, acela de a
elimina microorganismele.
Măturile, periile, teurile, mopurile – cu ajutorul lor se realizează îndepărtarea prafului şi a
gunoiului de pe pavimente. În funcţie de necesităţi se utilizează diferite modele şi dimensiuni.
Căruciorul pentru curăţenie este destinat transportului materialelor de întreţinere puţin
voluminoase, a produselor (detergent, dezinfectant, lavete, mopuri etc.), saci colectori pentru deşeuri.
Avantajul acestui material este că permite aranjarea şi transportul tuturor materialelor şi produselor de
întreţinere necesare curăţeniei zilnice, oferind un loc de organizare a activităţii în timp şi spaţiu.
Cărucior pentru spălarea pavimentului este alcătuit din 4 elemente (cărucior, instalaţie de
scurgere/stoarcere, găleţi, perie, permiţând separarea apei curate şi a celei murdare. Este astfel garantată
calitatea antibacteriană a soluţiilor de detergent, dezinfectant utilizate.
Ghid de prevenire a infecţiilor asosciate asistenței medicale al Spitalul clinic de urgenţă „Prof.Dr. N. Oblu” Iaşi

46

Aspiratorul, alte accesorii(mănuşile de menaj) şi materialele de spălare (ustensile pentru
spălat suprafeţele verticale, lavete, bureţi abrazivi) sunt necesare, practice şi recomandate ca elemente
adjuvante în efectuarea curăţeniei.
Atenţie! Mănuşile pot constitui un mijloc de transmitere a microorganismelor în mediul
medical. După utilizare mănuşile se spală, se dezinfectează şi se usucă. După scoaterea mănuşilor,
mâna se spală.
REGULI DE ÎNTREŢINERE A USTENSILELOR DE CURĂŢENIE
1. Zilnic, după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei de lucru ustensilele utilizate
vor fi spălate, curăţate, dezinfectate (decontaminate) şi uscate.
2. Personalul care execută operaţiunile de curăţenie şi decontaminare a materialului de
curăţenie va purta mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile.
3. Decontaminarea (curăţarea şi dezinfecţia) materialului de curăţenie se efectuează la sfârşitul
operaţiunii de curăţenie pe secţie după următoarea metodă: Materialul moale reciclabil şi
ustensilele utilizate se spală cu apă caldă şi detergent, se clătesc, se dezinfectează cu
dezinfectant prin imersie sau ştergere, se clătesc şi se usucă.

IV.3 Tehnici principale de întreţinere a curăţeniei şi dezinfecţiei suprafeţelor
IV.3.1 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia pavimentului
Curăţenia zilnică reprezintă îndepărtarea prafului de pe paviment prin măturare umedă urmată
de spălare. Pentru curăţenia zilnică a pavimentelor şi mochetelor se pot folosi aparate cere utilizează
spălarea şi aspiratul umed.
A. Măturatul umed (mătură cu mâner sau perie cu mâner) are drept obiectiv îndepărtarea
prafului şi a gunoaielor împrăştiate pe paviment cu ajutorul unei mături sau perie cu lavetă umedă.
Acest procedeu este eficient şi permite îndepărtarea a 90% din praf.
Pregătirea materialului: - perie cu mâner (coadă) sau mătură
- lavete din bumbac (bucăţi de cârpe)
- făraş
- recipienţi pentru deşeuri (gunoi): saci din plastic, găleţi cu capac etc.
- detergent, dezinfectant.
Tehnica: - pavimentul trebuie să fie uscat şi debarasat de gunoaiele grosiere;
- laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi să stea tot timpul operaţiunii pe paviment,
împingând deşeul înaintea periei.Mătura udată şi scursă efectuează aceleaşi mişcări.
- În cursul operaţiunii nu ridicaţi peria sau mătura, nu efectuaţi paşi înapoi, pentru a
evita împrăştierea murdăriei pe paviment.
Măturatul umed al unei încăperi (salon, sală de tratament, ş.a):
- se începe măturatul de-a lungul marginilor, la colţuri şi sub mobilier
- se mătură apoi restul suprafeţei
- măturatul se termină la uşa de la intrare
- mătura sau peria se aşează pe căruciorul de curăţenie
- în interiorul încăperii se strânge gunoiul în făraş, iar laveta se împătureşte cu partea
murdară în interior
- se aruncă gunoiul în sacul sau găleata colectoare
- laveta reciclabilă se pune într-un recipient special destinat
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- obligatoriu se schimbă laveta pentru fiecare încăpere.
B. Spălarea pavimentului are ca obiectiv îndepărtarea la maximum a murdăriei vizibile şi
scăderea numărului de microorganisme de pe paviment prin acţiune mecanică şi chimică. Se aplică în
continuarea măturatului umed.
Pregătirea materialului: - se umple găleata de clătire cu apă limpede (de ex. culoare roşie)
- se umple găleata de spălare (ex. culoare albastră) efectuând un dozaj riguros al
detergentului sau al detergentului-dezinfectant
- se aşează găleţile pe un cărucior
- se fixează mopul pe mâner şi se imersează franjurile acestuia în soluţia de spălare sau
- se utilizează un teu cu lavetă imersată în soluţia de spălat, stoarsă şi apoi fixată pe
talpa teu-lui.
Tehnica: - se storc franjurile mopului sau laveta
- se spală pavimentul în benzi regulate, manipulatorul stând mereu în partea uscată a
pavimentului
- când este necesar se clăteşte mopul sau laveta, se stoarce şi se imersează în soluţia de
spălare
- soluţiile de spălare şi de clătire se schimbă când apa/soluţia devine murdară, pentru
holuri şi coridoare
- soluţiile se schimbă la fiecare salon.
Curăţenia periodică – o dată pe lună se efectuează curăţenia generală în secţie, utilizând
produse de întreţinere a curăţeniei şi produse dezinfectante adecvate fiecărui substrat care trebuie tratat.

IV.3.2 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei suprafeţelor verticale
Suprafeţele verticale (pereţi lavabili, geamuri) din mediul medical pot fi murdărite prin proiecţia
lichidelor biologice sau contaminate prin atingere cu mâna murdară. Curăţarea acestora permite
reducerea gradului de contaminare.
IV.3.2.1 Întreţinerea curăţeniei pereţilor se referă la spălarea cu detergent, dezinfectant
numai a zonelor de contact cu mâinile. Periodic, se va interveni pentru curăţarea integrală a suprafeţelor
pereţilor.
Pregătirea materialelor şi a produselor:
- cărucior pentru curăţenie
- scară
- lavete
- perie de mână
- detergent, dezinfectant.
Tehnica:
- aerisirea încăperii, protejarea pavimentelor
- ştergerea de praf a pereţilor care se vor spăla
- se spală pe zone efectuând mişcări de jos în sus
- se clăteşte suprafaţa spălată cu apă efectuând mişcări de sus în jos
- se usucă.
IV.3.2.2 Întreţinerea curăţeniei ferestrelor
Pregătirea materialelor şi a produselor:
- scară
- 2 găleţi, lavete, perie de mână
- detergenţi neutri
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- produse pentru spălatul geamurilor.
Tehnica:
- Se protejează pavimentul. Se deschide fereastra.
- Se şterge de praf, se spală, se clăteşte începând cu interiorul ramei ferestrei şi apoi
exteriorul.
- Se spală sticla, se usucă, se verifică rezultatul prin transparenţă.

IV.3.3 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei pe coridoare, holuri, scări, în
vestiare
Holurile de la intrare, coridoarele, scările sunt zone în care circulaţia este intensă, motiv pentru
care curăţarea pavimentului se poate face de mai multe ori pe zi.
Menţinerea în stare de curăţenie a acestor zone contribuie la imaginea pe care şi-o fac pacienţii
şi vizitatorii privitor la unitatea sanitară aleasă pentru a fi îngrijiţi.
Vestiarele reprezintă locul în care se încrucişează vestimentaţia de stradă cu vestimentaţia de
spital pentru personalul medico-sanitar, fiind necesar a fi curat.
IV.3.3.1 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei holurilor, coridoarelor, scărilor
a) Întreţinerea zilnică
Pregătirea materialelor şi produselor:
- cărucior de întreţinere
- mătură, perii, lavete
- apă, detergent, dezinfectant.
Tehnica :
- se şterg de praf pavimentul, mobilierul, uşile (balamalele)şi balustradele cu o lavetă
înmuiată în soluţie de detergent-dezinfectant.
- Se practică măturatul umed
- Se practică spălarea pavimentului cu soluţia de detergent – dezinfectant.
b) Întreţinerea periodică
- Săptămânal se spală uşile, pereţii
- Trimestrial se spală pereţii şi gurile de aerisire şi se şterg de praf plafonul şi corpurile
de iluminat.
IV.3.3.2 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei vestiarelor
a) Întreţinerea zilnică
Pregătirea materialului şi a produselor:
- cărucior pentru curăţenie
- material pentru spălarea pavimentului.
Tehnica:
- aerisire în timpul operaţiunii de curăţenie
- curăţarea şi dezinfecţia chiuvetei, săpunierei, WC-uri
- aprovizionarea cu hârtie prosop, hârtie igienică
- se curăţă şi se dezinfectează uşile, inclusiv balamalele şi uşile fişetului (dulapului)
- se practică măturatul umed al pavimentului, se evacuează gunoiul, se pun saci
colectori în recipientul pentru colectarea gunoiului.
- Pavimentul de spală după tehnica de la pct.IV.3.1
b) Întreţinerea periodică
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Curăţenia în interiorul fişetului (dulapului) intră în sarcina celui care îl foloseşte şi se efectuează
regulat de către acesta. Materialele şi produsele utilizate sunt aceleaşi de la pct.a.
Tehnica:
 Întreţinerea săptămânală – se spală uşile, se detartrează WC-urile.
 Întreţinere lunară – se deplasează fişetele, se mătură umed şi se spală pavimentul.
 Întreţinere de fond – o dată pe an se curăţă pereţii şi corpurile de iluminat.

IV.3.4 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia grupurilor sanitare
Obiectele sanitare: chiuvete, căzi de baie, duş, bideu, WC-uri, pişoare sunt locuri unde există
umezeală. Întreţinerea, curăţenia şi dezinfecţia acestora stau la baza prevenirii infecţiilor cu germeni
cum ar fi Pseudomonas, Proteus, Serratia, Trichomonas etc.
Această zonă necesită întreţinere zilnică.
a) chiuvete, căzi de baie, duş, bideu:
 Dacă obiectele sanitare nu sunt murdărite (îmbâcsite), cu ajutorul unei lavete înmuiate în
soluţie de detergent dezinfectant, se curăţă astfel:
- se curăţă faianţa de pe pereţi
- se distribuie hârtie-prosop
- se curăţă obiectele sanitare pe rând începând cu partea de dedesubt a obiectului
sanitar, marginea, bateria, săpuniera, interiorul cuvelor, gurile de scurgere.
- Se clăteşte
- Se aplică soluţia de dezinfectant.
 Dacă obiectele sanitare sunt murdărite (îmbâcsite) se curăţă mai întâi cu o soluţie de detergent
– dezinfectant şi/sau un produs abraziv
- se clăteşte
- se aplică soluţia de dezinfectant.
 Pentru obiectele sanitare din zonele cu risc mare de infecţie sau din saloanele pacienţilor aflaţi
în sistem de izolare funcţională se recomandă şi dezinfecţia zilnică a acestora, inclusiv a
sifonului de scurgere de sub chiuvetă şi a sifonului de pardoseală:
- se varsă 250 ml (un pahar) de solutie clorigena în sifonul de scurgere de sub chiuvetă
şi sifonul de pardoseală
- se lasă un timp de contact de 10 minute
- se clăteşte abundent.
b) WC-uri, pisoare:
- se goleşte recipientul în care stă peria de spălat WC-ul
- se trage apa şi se clăteşte peria de spălat WC-ul.
Cu o lavetă destinată pentru spălatul suprafeţelor exterioare înmuiată într-o soluţie de detergent
dezinfectant se curăţă şi dezinfectează:
- exteriorul rezervorului de apă
- exteriorul vasului WC
- colacul şi capacul de WC
- curăţaţi interiorul vasului WC cu peria special destinată şi soluţia de detergentdezinfectant
- se usucă
- se dezinfectează sifonul de pardoseală vărsând 500 ml de soluţie apă de Javel de
5,25% Cl.
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- Se umple ¾ recipientul în care stă peria cu soluţie de dezinfectant.
 Dacă interiorul vasului WC este murdar (îmbâcsit, cu piatră), înainte de curăţarea propriu-zisă
se efectuează curăţarea cu un produs abraziv.
În funcţie de duritatea apei distribuite, piatra se poate depune pe bacterii şi interiorul articolelor
sanitare. Acest depozit constituie un mediu favorabil de dezvoltare a microorganismelor.
Detartrarea este operaţiunea care se efectuează cu un produs acid specific. Ritmul este în funcţie
de duritatea apei.
Se deşurubează robineţii, se imersează în soluţia de detartrare până la dizolvarea pietrei, apoi se
clăteşte şi se montează la loc.
Cu ajutorul unei lavete înmuiate în produs se detartrează suprafaţa (marginile) articolelor sanitare.
Dacă este necesar se freacă, apoi se clăteşte. Se trece la operaţiunea de întreţinere zilnică a curăţeniei.
ATENŢIE !!! NU SE AMESTECĂ DETARTRANTUL CU HIDROXIDUL DE SODIU !!!

IV.3.5. Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia saloanelor
Bolnavii plasaţi într-un mediu curat şi dezinfectat zilnic pot să primească servicii de sănătate în
condiţii de asepsie corectă. Atunci când aceştia sunt internaţi în spital, saloanele la care sunt repartizaţi
trebuie să la ofere garanţia unui mediu curat din punct de vedere vizual şi bacteriologic.


IV.3.5.1 Întreţinerea zilnică
Situaţii de care trebuie ţinut seama:
- în realizarea curăţeniei trebuie luate în considerare: îngrijirile curente, intervenţiile
medicale, contaminarea salonului. Se recomandă ca operaţiunile de curăţenie să se
înceapă cu saloanele mai puţin contaminate.
- În fiecare salon se începe cu curăţarea obiectelor mai puţin murdare şi se termină cu
obiectele murdare (coş deşeuri şi vas de toaletă).
- În nicio secţie NU se admite existenţa ghivecelor cu flori. Vase cu flori tăiate NU se
admit în secţiile cu risc mare (nou-născuţi, reanimare, hematologie, dializă etc.)
- Întreţinerea şi curăţenia în saloanele cu bolnavi aflaţi în sistem de izolare funcţională
se face având în vedere manopere prin care să se limiteze contaminarea exteriorului.
Pregătirea materialului şi a produselor:
- cărucior pentru curăţenie
- material pentru spălarea pavimentului
- soluţie detergent-dezinfectant
- o lavetă pentru fiecare salon necesară la măturatul umed.
Tehnică:
- se bate la uşa salonului, se deschide uşa, se salută bolnavul şi se înveleşte, se deschide
geamul pentru a se aerisi;
- căruciorul pentru curăţenie se lasă pe coridor;
- se face ordine în salon, se aranjează halatele, ziarele, revistele;
- se şterge de praf mobilierul cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent – dezinfectant:
corpul de iluminat, tăbliile patului, blatul mesei pe care se serveşte mâncarea,
noptiera, masa de scris şi scaunele.
- Laveta se clăteşte după ştergerea fiecărui element de mobilier;
- Se şterg de praf toate celelalte suprafeţe orizontale, cu excepţia suprafeţelor destinate
pregătirii tratamentelor injectabile sau recoltelor de produse biologice (curăţarea şi
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-

-

-

dezinfecţia acestora sunt în sarcina asistentei medicale).Dacă este cazul, în locurile
murdărite, se şterg pereţii, geamurile, uşile.
Cu o lavetă îmbibată cu detergent dezinfectant se şterg întrerupătoarele şi feroneria
uşilor.
Se curăţă grupul sanitar: oglinda, chiuveta, suportul pentru prosop, suportul pentru
hârtia igienică şi vasul de toaletă cu toate accesoriile. Se dezinfectează sifonul de
pardoseală şi cel de la chiuvetă.
Se mătură umed pavimentul şi se strâng deşeurile din interiorul salonului; se goleşte
coşul de gunoi şi se curăţă; se pune în coş un nou sac de plastic. Deşeurile provenite
din salon se strâng în spaţiul special destinat colectării temporare de la nivelul secţiei.
Se spală şi dezinfectează pavimentul
Se verifică aspectul estetic al salonului, se închide fereastra, se salută pacientul.

IV.3.5.2 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia saloanelor după externarea bolnavilor
 Situaţii de care trebuie ţinut seama:
- în timpul efectuării curăţeniei mobilierul rămâne în salon
- dezinfecţia terminală (ciclică) se efectuează în cazul evoluţiei focarelor de IN după ce
s-a declarat focarul închis şi s-au externat toţi bolnavii, în cazul spitalizării în secţie a
unor bolnavi cu boli infecţioase, în cazul spitalizării bolnavilor pentru care s-a aplicat
procedura de izolare funcţională (izolare pentru infecţii cutanate, digestive, transmise
prin sânge, respiratorii).
Pregătirea materialelor şi a produselor:
- cărucior pentru curăţenie
- materiale pentru spălarea pavimentului
- soluţie de detergent, dezinfectant
- o lavetă pentru fiecare salon necesară la măturatul umed
- lavete, perii, etc.
Tehnica:
- se strânge lenjeria murdară şi se pune în sac impermeabilizat
- se strâng şi se evacuează deşeurile din coşul de gunoi, coşul din WC. Acestea se
curăţă şi se dezinfectează.
- Se deprăfuieşte plafonul
- Se curăţă şi de dezinfectează toate obiectele din salon: patul, salteaua, mesele,
noptierele.
- Nu uitaţi curăţarea şi dezinfecţia roţilor de la mobilierul rulant!
- Se şterg umed: pereţii, gurile de aerisire, geamurile, uşile cu soluţie de detergentdezinfectant;
- Se curăţă şi se dezinfectează obiectele sanitare din grupul sanitar ataşat salonului.
Dacă este necesar se detartrează obiectele sanitare. Se dezinfectează sifonul de
pardoseală şi cel de la chiuvetă.
- Se mătură umed, se spală pavimentul şi se dezinfectează;
- Se reaşează mobilierul din salon;
- Persoana care a efectuat curăţenia şi dezinfecţia în salon se spală pe mâini şi apoi
pune lenjerie curată pe pat.
- În cadrul întreţinerii şi curăţeniei saloanelor se recomandă ca lunar se spele pereţii
placaţi cu faianţă sau vopsiţi, jaluzelele de al ferestre.
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IV.3.5.3 Dezinfecţia terminală
O dată pe lună, pe baza unui calendar în care se planifică dezinfecţia terminală (ciclică) a
saloanelor, se efectuează operaţiunea de dezinfecţie prin pulverizare (stropire) sau vaporizare. Se pot
utiliza dezinfectante speciale destinate dezinfecţiei terminale (recomandate de producător).
Pentru reuşita acţiunii, mobilierul din saloane trebuie curăţat şi aşezat în aşa fel încât să permită
pătrunderea vaporilor de dezinfectant pe toate suprafeţele. Saltelele şi paturile se aşează în aşa fel încât
să permită contactul cu dezinfectantul. Se lasă deschise sertarele, uşile de la noptiere şi dulapuri. După
un contact de 6-12 ore se aeriseşte.

IV.3.6 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator
Întreţinerea, curăţenia şi dezinfecţia în sălile de operaţie şi anexele blocului operator are drept
scop realizarea unui mediu foarte curat unde să se desfăşoare în siguranţă, actul operator.
IV.3.6.1 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator înaintea începerii
programului
Înainte de începerea programului operator, în sălile de operaţie curăţate, dezinfectate şi pregătite
pentru activităţile specifice se va efectua o nouă operaţiune de ştergere şi dezinfecţie.
Materiale şi produse: soluţie de detergent, dezinfectant, lavete, lavete de unică folosinţă, perii.
Tehnica: Dimineaţa, cu 30 de minute înainte de începerea programului şi intrarea personalului
în tură se efectuează ştergerea umedă a prafului cu lavete înmuiate în soluţie de dezinfectant a:
- lămpii scialitice: faţă interioară, exterioară, articulaţia;
- suprafeţele orizontale: masă de operaţie, mesele de instrumentar, alte mese, scaunele;
- Se pun saci de plastic în recipientele pentru deşeurile rezultate în cadrul actului
operator.
- Se spală umed pavimentul (ca la spălarea umedă) şi se dezinfectează.
În paralel, personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă şi dezinfecţia:
mesei de anestezie, aparatului pentru respiraţie asistată, defibrilatorului, aparaturii video, monitoarelor
etc.
Se asigură componente sterile la aparatura de anestezie, terapie intensivă: tubulatură, sonde
endotraheale, măşti de oxigen ş.a.
IV.3.6.2 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator între intervenţii
Materiale şi produse:
- cărucior pentru curăţenie
- soluţie de detergent, dezinfectant
- lavete, lavete de unică folosinţă, cuve
- recipiente şi saci din plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
- perii cu mâner, perii de mână.
Tehnica:
- se colectează şi se evacuează deşeurile
- se curăţă recipientele şi se înlocuiesc sacii de plastic
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se evacuează lenjeria murdară, borcanele de aspiraţie şi instrumentele folosite
se curăţă şi dezinfectează toate suprafeţele orizontale: articulaţia lămpii scialitice,
masa de operaţie cu accesoriile ei, alte aparate utilizate.
- Se efectuează spălarea şi dezinfecţia pavimentului.
În paralel, personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă şi dezinfecţia:
mesei de anestezie, aparatului pentru respiraţie asistată, defibrilatorului, aparaturii video, monitoarelor
etc.
Se asigură componente sterile la aparatura de anestezie, terapie intensivă: tubulatură, sonde
endotraheale, măşti de oxigen ş.a.
-

IV.3.6.3 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator la sfârşitul programului
Materiale şi produse:
- cărucior pentru curăţenie
- soluţie de detergent, dezinfectant
- lavete, lavete de unică folosinţă, cuve
- făraş, recipiente şi saci din plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
- perii cu mâner, perii de mână.
- Scară.
Tehnica:
 Sala de operaţie. Tehnica este asemănătoare cu IV.3.6.2.
- se evacuează instrumentarul folosit, se colectează şi evacuează deşeurile, lenjeria
murdară în saci impermeabili; se înlocuiesc recipientele pentru colectarea deşeurilor.
- Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală şi se aşează pe măsură ce sunt
procesate în mijlocul sălii: mesele pentru instrumentar, stativul pentru perfuzie,
articulaţia lămpii scialitice, masa de operaţie cu accesoriile ei, scăriţa, alt mobilier,
aparate utilizate, reflectoarele de la lămpile de ultraviolete.
- Se evacuează borcanele de aspiraţie
- Se curăţă şi se dezinfectează tubulatura de aspiraţie prin imersare şi barbotoarele întro soluţie de dezinfectant; se dezinfectează, se clătesc abundent cu apă sterilă, se
usucă; până la utilizare se menţin în cutii metalice sterile.
- Cu lavete îmbibate în soluţie de detergent-dezinfectant se şterg reflectoarele de la
lămpile de UV şi gurile de aerisire.
- Cu lavete îmbibate în soluţie de detergent-dezinfectant se şterg şi se curăţă suprafeţele
verticale, balamalele uşilor.
- Pavimentul se mătură umed începând de la marginile sălii.
- Se spală plintele şi pavimentul de sub mobilier cu detergent – dezinfectant
- Se spală roţile mobilierului. Se reaşează mobilierul.
În paralel, personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă şi
dezinfecţia: mesei de anestezie, aparatului pentru respiraţie asistată, defibrilatorului, aparaturii
video, monitoarelor etc.
- Aparatura de anestezie, terapie intensivă, se decontaminează prin demontare şi
curăţare minuţioasă şi dezinfecţie, potrivit recomandărilor producătorului.
- Orice piesă care suportă sterilizarea va fi sterilizată utilizând metoda recomandată de
producător.
- Tubulatura, sondele endotraheale, măştile de oxigen vor fi sterilizate utilizând metoda
de sterilizare recomandată de producător.
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Filtru, sala pentru spălare chirurgicală, echipare sterilă
- se colectează şi evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
- La spălătorul medicilor chirurgi, dacă periile sunt reciclabile se colectează şi se trimit
la locul unde se efectuează procesarea lor în vederea sterilizării.
- Se curăţă şi se dezinfectează chiuvetele şi accesoriile acestora, mai ales bateriile.
- Se pune săpun antiseptic
- Se efectuează detartrarea şi curăţarea cu dezinfectant a sifonului de la chiuvete şi a
circuitelor.
- Se spală şi dezinfectează sub mobilier, balamalele uşilor, recipientele pentru
colectarea deşeurilor
- Se mătură umed, se spală şi se dezinfectează pavimentul.



Încăperile de pregătire preoperatorie a bolnavilor
- se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară
- se curăţă, se dezinfectează masa de anestezie, mobilierul, partea exterioară a
dulapurilor pentru medicamente, instrumente, balamalele uşilor.
- Se mătură umed, se spală şi se dezinfectează pavimentul.
- Personalul care se ocupă cu anestezia are în responsabilitate întreţinerea curată a
materialului şi aparaturii specifice, asigurând echipament steril.



Spaţiile de circulaţie în blocul operator (coridoare)
- ştergere umedă ori de câte ori este nevoie şi obligatoriu în fiecare zi după curăţenia şi
dezinfecţia în încăperile blocului operator prin spălarea pavimentului cu soluţie de
detergent urmată de dezinfecţia acestuia.

IV.3.6.4 Întreţinerea periodică a curăţeniei şi dezinfecţia sălilor de operaţie, în fiecare
săptămână sau după o intervenţie septică
Materiale şi produse: aceleaşi ca la pct. IV.3.6.3
Tehnica:
- săptămânal, în ziua de repaus a sălilor de operaţie, se efectuează curăţenia şi
dezinfecţia ciclică
- se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară
- gurile de ventilaţie se şterg umed de praf, se spală şi dezinfectează
- aparatele cu raze ultraviolete: aparatul se scoate din priză, se şterg tuburile cu o lavetă
îmbibată într-un produs pentru spălat sticla
- se curăţă şi se dezinfectează reflectoarele.
- Tavanul se şterge de praf cu o lavetă umedă
- Pereţii se spală cu peria cu mâner telescopat cu lavete îmbibate în soluţie de detergent
– dezinfectant
- Se curăţă şi dezinfectează uşile şi geamurile
- Dulapurile pentru medicamente, instrumente, se curăţă şi dezinfectează în interiorul
acestora, de către asistentele medicale responsabilizate
- Lampa scialitică se curăţă, se dezinfectează reflectorul, sticla şi braţul articulat.
- Masa de operaţie şi accesoriile ei: se demontează, se spală cu detergent, se clăteşte şi
se dezinfectează, inclusiv accesoriile acesteia şi husele perniţelor.
- Mesele pentru instrumentar, stativele, scăriţa, alte materiale, se curăţă şi dezinfectează
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Recipientele pentru colectarea deşeurilor se curăţă şi dezinfectează.
Instalaţia de aspiraţie: se evacuează borcanele de aspiraţie, se curăţă şi se
dezinfectează tubulatura de aspiraţie, prin imersare şi barbotare într-o soluţie de
detergent, se dezinfectează se clătesc abundent cu apă sterilă, se usucă; până la
utilizare se menţin în cutii metalice sterile (dezinfecţie de nivel înalt); se montează
borcanele de aspiraţie curate, dezinfectate şi sterilizate.
- Materialul de anestezie: este sub responsabilitatea personalului de la anestezie.
- Aparatul de respiraţie se curăţă şi se dezinfectează circuitele
- Aparatura de anestezie, terapie intensivă, s.a. se decontaminează prin demontare şi
curăţare minuţioasă şi dezinfecţie, potrivit recomandărilor producătorului.
- Orice piesă care necesită sterilizare, va fi sterilizată utilizând metoda recomandată de
producător.
- Operaţiunile de curăţenie trebuie efectuate înainte de aplicarea dezinfecţiei terminale.
- Pentru reuşita operaţiunii, mobilierul va fi mutat astfel încât să permită pătrunderea
dezinfectantului pe toate suprafeţele: se deschid sertarele şi uşile dulapurilor.
ATENŢIE !
Verificarea filtrelor de aer din instalaţiile pentru tratarea aerului, în mod special dîn
blocul operator
-

IV.3.6. prepararea apei sterile
Apa sterilă pentru blocurile operatorii şi clinica ATI se prepară cu filtre pentru
obţinerea apei sterile,filtre ce sunt sterilizate zilnic la staţia centrală de sterilizare

IV.3.8 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia sălilor de tratament
IV.3.8.1 Întreţinerea zilnică şi periodică
- în realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei trebuie luate în considerare: îngrijirile curente,
intervenţiile medicale, contaminarea sălii
- În fiecare sală de tratament se începe cu curăţarea obiectelor mai puţin murdare şi se
termină cu obiectele murdare (recipiente deşeuri).
- NU se admite existenţa ghivecelor cu flori şi a vaselor cu flori tăiate.
Materiale şi produse:
- cărucior pentru curăţenie
- material pentru spălarea pavimentului
- soluţie de detergent
- soluţie de dezinfectant
- lavete, mopuri, perii, teuri
- produse pentru detartrare
Tehnica:
- se deschide geamul pentru a se aerisi
- căruciorul pentru curăţenie se lasă afară pe coridor
- se colectează şi se evacuează lenjeria murdară.
- Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală: mesele dedicate pregătirii
tratamentului injectabil, depozitării temporare a recipientelor cu produse biologice
recoltate de la bolnavi,depozitării temporare a instrumentarului nesteril, masa (biroul)
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-

-

-

de scris, alt mobilier sau aparate utilizate, reflectoarele de la lămpile UV, stativul
pentru perfuzie, dulapurile pentru medicamente, instrumentar, suprafeţe verticale.
Se curăţă şi se dezinfectează partea exterioară a dulapurilor pentru medicamente,
instrumentar.
În sălile de tratament cu profil chirurgical, dermatologie sau ginecologie se curăţă, se
dezinfectează masa ginecologică şi accesoriile ei, scăriţa, reflectorul.
Acolo unde există, se curăţă instalaţia de aspiraţie la fel ca la blocul operator. Se
asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile.
Curăţarea, dezinfecţia şi pregătirea mesei pentru pansament intră în
responsabilitatea asistentei.
Se şterge de praf cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent-dezinfectant corpul de
iluminat, scaunele.
Laveta se clăteşte după ştergerea fiecărui element de mobilier.
Se şterg de praf celelalte suprafeţe orizontale (pervazul ferestrelor, partea superioară a
dulapurilor)
Dacă este cazul, în locurile murdărite, se şterg pereţii, geamurile, uşile.
Cu o lavetă îmbibată în detergent-dezinfectant se şterg întrerupătoarele electrice şi
balamalele uşilor.
Se curăţă şi dezinfectează chiuveta pentru igiena mâinilor, oglinda, suportul pentru
prosop de hârtie, săpuniera şi etajera. Se dezinfectează sifonul de la chiuvetă. Dacă
este cazul se detartrează chiuveta şi bateria. Se pune săpun, un produs antiseptic,
prosop de unică utilizare.
Se curăţă şi dezinfectează chiuveta pentru decontaminarea, curăţarea instrumentarului
şi accesoriile acesteia.
Se mătură umed pavimentul şi se strâng deşeurile în interiorul sălii, se goleşte coşul
de gunoi şi se curăţă, se pune în coş un sac nou din plastic. Deşeurile provenite din
sala de tratament se evacuează în spaţiul special destinat colectării temporare din
secţie. Recipienţii pentru deşeurile periculoase se înlocuiesc.
Se spală şi dezinfectează pavimentul
Se verifică aspectul estetic al sălii şi se închide fereastra.
ATENŢIE !
Se curăţă şi dezinfectează obligatoriu de 2 ori pe zi şi ori de câte ori este nevoie,
masa dedicată pregătirii tratamentului injectabil şi masa dedicată depozitării
temporare a recipientelor cu produse biologice recoltate de la bolnavi.
TOATE CADRELE MEDICALE (şef secţie, director de îngrijiri, medici, asistente,
medic epidemiolog) au responsabilitatea supravegherii efectuării corecte a
manoperelor de curăţenie – dezinfecţie în toate spaţiile şi sectoarele spitalului !

IV.3.9 Decontaminarea şi pregătirea materialului medico – chirurgical
(instrumente, echipamente)
Se referă la decontaminarea şi pregătirea materialului care va fi sterilizat sau a instrumentarului
utilizat „curat” (termometre, tăviţe renale, garou, cuve, etc.).
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Obiectiv: Decontaminarea (pre-dezinfecţia) materialului medico-chirurgical (instrumentar,
echipamente) permite îndepărtarea unui procent (95 – 98%) din germenii patogeni prezenţi şi evitarea
transmiterii lor prin acesta altor bolnavi, personalului medico-sanitar sau mediului medical.
Dezinfecţia materialului medico-chirurgical completează decontaminarea şi realizează
distrugerea germenilor patogeni în proporţie de 99,99% de pe instrumentar, echipamente.
Scop: Decontaminarea (pre-dezinfecţia) materialului medico-chirurgical (instrumentar,
echipamente) după folosire, are drept scop să:
- evite contaminarea personalului
- evite contaminarea mediului de spital/cabinet medical
- evite fixarea pe instrument/echipament a materiei organice (sânge, secreţii, excreţii,
alte fluide) prin uscare.
Pentru realizarea scopului propus, decontaminarea instrumentarului/echipamentelor trebuie
realizată imediat după utilizarea acestora.
Pentru anumite obiecte, dezinfecţia care se efectuează după curăţarea cu detergent-dezinfectant
poate fi suficientă (ex.: tăvi, garou, cuve, termometre, tăviţe renale etc.).
Pentru alte obiecte, acest tratament va fi completat prin sterilizare fizică (instrumentar) sau
sterilizare chimică (echipament termosensibil: endoscoape).
IV.3.9.1 Etape în pregătirea materialului medico-chirurgical (instrumente, echipamente)
MATERIAL MEDICO-CHIRURGICAL (INSTRUMENTAR, ECHIPAMENTE)
FOLOSIT
↓
↓
DECONTAMINARE
↓
CURĂŢARE, DEZINFECŢIE, CLĂTIRE, USCARE
↓
↓
↓
ÎMPACHETARE
DEZINFECTIE de NIVEL
SIMPLA
şi
INALT
curatare
STERILIZARE
MATERIALE
TERMOSENSIBILE
(endoscoape, flacoane, materiale
pentru aerosoli, pompe etc.)

AUTOCLAVĂ
(tăvi, garou, cuve,
(instrumentar,
termometre,
materiale de anestezie,
tăviţe renale etc.)
sau reanimare, material
de îngrijire aseptică)
IV.3.9.2 Instrumentar chirurgical (în blocul operator, în secţii de spital, cabinete medicale,
săli de tratament).
Tehnica: cuprinde 7 etape:
1. Curăţare, decontaminare
Imediat la sfârşitul intervenţiei chirurgicale sau efectuării pansamentului, instrumentarul folosit
se imersează prin agitare într-o soluţie specială de detergent dezinfectant pentru instrumentar
(compatibilă cu materialul de dezinfectat).
ATENŢIE LA ETICHETA PRODUSULUI UTILIZAT !
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Sunt produse chimice etichetate „Curăţare decontaminare” sau „Detergent-dezinfectant” care
conţin pe lângă agenţi de spumare, cel puţin un principiu activ recunoscut cu proprietăţi bactericide,
fungicide, sporicide sau virulicide folosite înainte de dezinfecţie. Pentru dezinfecţie se utilizează
dezinfectante special dedicate cu inscripţia „Dezinfecţia instrumentarului”, care se folosesc în altă etapă
a prelucrării instrumentarului în vederea sterilizării.
Spălarea manuală cu soluţie de detergent-dezinfectant pentru instrumente:
- se perie cu grijă insistând asupra articulaţiilor şi canelurilor utilizând o perie moale
- demontarea completă a instrumentarului
- trecerea unei comprese prin caneluri
- curăţarea părţilor scobite şi a cavităţilor cu ajutorul unei seringi.
Spălarea instrumentarului cu maşini de spălat automate cu dezinfecţie pentru instrumente,
temperatura şi timpul de expunere prevăzute de fabricant. Utilizarea acestora are avantajul că reduce
expunerea personalului la substanţele chimice toxice, iar timpul de contact cu dezinfectantul poate fi
standardizat.
2.Clătire riguroasă sub jet de apă potabilă (aplicabilă în cazul spălării manuale).
3. Dezinfecţie de nivel inalt Pentru materialele termosensibile:
Se utilizează un dezinfectant pentru instrumentar, în concentraţia recomandată pentru
producător (se va alege un dezinfectant anticoroziv).
Soluţia de dezinfectant se pune în cuve/recipiente cu capac.
Instrumentarul este imersat în soluţia de dezinfectant în concentraţia şi temperatura recomandată
de producător, având grijă ca aceasta să îl acopere o perioadă de timp.
La sfârşitul timpului de dezinfecţie se extrag instrumentele.
4. Clătire cu apă din abundenţă a instrumentelor.
5. Uscare
6. Lubrifierea instrumentarului care o necesită.
7. Verificarea integrităţii instrumentului (foarfece, depărtătoare, controlul etanşeităţii şi
integrităţii pieselor care au necesitat demontare; la nevoie se înlocuiesc piesele deteriorate).
8. Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării.
Tubulatura de cauciuc va fi curăţată prin trecerea în jet a soluţiei (brasaj, barbotare).
IV.3.9.3 Material medical şi hotelier (în blocul operator, secţii de spital, cabinete medicale,
săli de tratament)
Este vorba despre dezinfecţia suprafeţelor mobilierului care echipează blocul operator, secţii de
spital, cabinete medicale, săli de tratament; dezinfecţia suprafeţelor din oficiile alimentare, cantine;
dezinfecţia obiectelor sanitare (chiuvete, urinare, ploşti, WC etc.).
Toate materialele care vin în contact fie cu bolnavii fie cu secreţii/excreţii ale bolnavilor (urină,
sânge, pansament etc.)trebuie să fie dezinfectate între utilizări.
Se vor folosi produse dezinfectante recomandate de producător pentru fiecare tip de suprafaţă
sau obiect, la concentraţiile şi timpii de contact precizaţi de acesta.
În funcţie de zonele de risc de apariţie a infecţiilor nosocomiale pentru spitale sau riscul de
apariţie al infecţiilor la pacienţii trataţi în cabinete medicale, săli de tratament este recomandabil a se
utiliza produse dezinfectante cu acţiune cumulată bactericidă, fungicidă, virulicidă, tuberculocidă.
Suprafeţele se curăţă cu soluţii de detergent-dezinfectant.
Pentru urinare, ploşti, tăviţe renale: se clatesc cu detergent – dezinfectant, se spală, se clătesc, se
imersează în soluţii dezinfectante menţinându-se perioada de timp recomandată de producător, se
clătesc, se usucă şi se aranjează în rafturi.
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Pentru obiectele murdărite cu secreţii/excreţii provenite de la bolnavi infectaţi, se recomandă
efectuarea de 2 ori a procedurii de dezinfecţie.
Reguli generale:
Decontaminarea materialului medico-chirurgical şi pregătirea acestuia în vederea
sterilizării este obligatoriu să se efectueze într-o încăpere/spaţiu special destinat cu dotările
corespunzătoare.
Personalul care efectuează această operaţiune va respecta precauţiile universale.
Personalul care efectuează această operaţiune va trebui să poarte echipament de
protecţie: halat, mănuşi, şorţ de cauciuc, ochelari de protecţie etc.
Protocolul privind decontaminarea şi pregătirea instrumentarului şi a materialului
medico-chirurgical va fi afişat la loc vizibil.
Responsabili sunt utilizatorii acestuia. Prelucrarea instrumentarului în vederea sterilizării este
responsabilitatea cadrelor medii, a asistentelor medicale.
Materiale şi produse:
- detergent dezinfectant
- dezinfectanţi pentru instrumentar
- spălător cu 2 cuve sau cuve speciale cu capac pentru imersare şi agitare în soluţie,
brasaj, barbotare.
- Mănuşi de latex sau cauciuc
- Perii de diferite dimensiuni.
Medicul şef de secţie şi asistenta şefă controlează respectarea tehnicii de decontaminare a
instrumentarului.
Medicul de cabinet controlează respectarea tehnicii de decontaminare a instrumentarului.
Eficacitatea procedurii de decontaminare se verifică prin prelevare de probe şi investigare
bacteriologică.
Evidenţa scrisă a prelucrării instrumentarului în vederea sterilizării este
OBLIGATORIE, actualizată permanent şi înscrisă în registru special după modelul: - data
prelucrării
- tipul de instrumentar
- soluţia 1 detergent dezinfectant (denumire, concentraţie, data preparării şi
valabilitate)
- soluţia 2 dezinfectant (denumire, concentraţie, data preparării şi valabilitate)
- timp real de imersie în soluţia 1
- timp real de imersie soluţia 2
- semnătura persoanei care a efectuat prelucrarea instrumentarului.
PARAMETRII CARE TREBUIE RESPECTAŢI PENTRU GARANTAREA
EFICACITĂŢII PROCEDURII DE DEZINFECŢIE ŞI STERILIZARE
 Faceţi o curăţenie eficientă.
 Respectaţi timpii de contact şi imersie în soluţia de dezinfectant.
 Respectaţi concentraţiile recomandate.
 Efectuaţi dezinfecţia şi sterilizarea chimică în cuve cu capac.
 La fiecare reînnoire a soluţiilor, curăţaţi şi dezinfectaţi cuvele.
 Utilizaţi la clătirea după sterilizare, numai apa sterilă sau apă distilată sterilă.
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V. DEZINFECŢIA
Dezinfecţia în unităţile sanitare se poate realiza prin metode fizice: căldură uscată (flambare,
incinerare), căldură umedă (fierbere, pasteurizare), raze ultraviolete şi prin mijloace chimice.
Dezinfecţia prin mijloace chimice se realizează utilizând dezinfectanţi chimici care au în
compoziţie substanţe chimice din următoarele clase: fenolul, derivaţii fenolici, halogenii (compuşi sau
soluţii care eliberează clor, brom sau iod), compuşii cuaternari de amoniu, clorhexidina,
hexaclorophane, triclosanul, alcoolii (etilic şi izopropilic), aldehidele (formaldehida, glutaraldehida,
succindialdehida), peroxidul de hidrogen şi compuşii înrudiţi, chloroxylenol.

V.1 Clasificarea dezinfecţiei
Este realizată în funcţie de tipul de microorganisme patogene distruse şi timpul de contact
necesar substanţelor dezinfectante să distrugă aceste microorganisme (adaptată după CDC). Astfel, se
realizează clasificarea dezinfecţiei pe 4 nivele:
V.1.1 Sterilizare chimică
V.1.2 Dezinfecţie de nivel înalt
V.1.3 Dezinfecţie de nivel intermediar
V.1.4 Dezinfecţie de nivel scăzut.
V.1.1 Sterilizarea chimică
Prin acest tip de dezinfecţie se realizează distrugerea tuturor microorganismelor şi a unui număr
mare de spori bacterieni.
Sterilizarea chimică se realizează după un timp de contact al substanţei chimice cu substratul
tratat de câteva ore. Este foarte important să fie respectată recomandarea producătorului cu privire la
timpul de contact.
Substanţele chimice care realizează sterilizarea chimică sunt:
- glutaraldehida (2%)
- peroxid de hidrogen stabilizat (6%)
- acidul peracetic (diferite concentraţii).
V.1.2 Dezinfecţie de nivel înalt
Prin dezinfecţia de nivel înalt sunt distruse toate microorganismele cu excepţia unui număr mare
de spori bacterieni.
Dezinfecţia de nivel înalt se realizează după un timp de contact de cel puţin 20 minute (< 30
minute) al substanţei chimice cu substratul tratat. Eficienţa maximă se obţine respectând recomandările
producătorului.
Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel înalt sunt:
- glutaraldehida (2%)
- peroxid de hidrogen stabilizat (6%)
- acidul peracetic (diferite concentraţii).
- hipocloritul de sodiu (5,25%)
- pasteurizare umedă (70˚C, 30 minute)
V.1.3 Dezinfecţie de nivel intermediar (mediu)
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Înseamnă distrugerea Mycobacterium tuberculosis, a bacteriilor în formă vegetativă, celor mai
multe tipuri de virusuri şi fungi, dar nu distruge sporii bacterieni.
Dezinfecţia de nivel intermediar se realizează după un timp de contact de 10 minute al
substanţei chimice cu substratul de tratat.
Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel mediu sunt:
- fenoli
- iodofori
- alcooli
- compuşi pe bază de clor.
V.1.4 Dezinfecţie de nivel scăzut
Poate distruge cele mai multe bacterii în formă vegetativă, unele virusuri, unii fungi, dar nu
distruge microorganisme rezistente, cum sunt Mycobacterium tuberculosis sau sporii bacterieni.
Dezinfecţia de nivel scăzut se realizează după un timp de contact sub 10 minute al substanţei
chimice cu substratul tratat.
Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel scăzut sunt:
- dezinfectanţi utilizaţi pentru curăţenie şi dezinfecţie care conţin fenoli, iodofori,
substanţe cuaternare de amoniu şi agenţi de spumare
- alcooli (70˚, 90˚)
- hipocloritul de sodiu (5,25%).

V.2 Clasificarea suprafeţelor, a instrumentarului şi echipamentelor în funcţie
de tipul de dezinfecţie pe care îl necesită a fi aplicat


CRITICE = cele care vin în contact cu sau penetrează ţesuturile corpului uman, inclusiv
sistemul vascular, în mod normal sterile.
Condiţia necesară la momentul utilizării = CURAT şi STERIL
În această categorie intră:
- instrumentarul chirurgical, inclusiv cel stomatologic, materialele utilizate pentru suturi, trusele
pentru asistenţa la naştere;
- echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpurile operatorii, meşele şi tampoanele,
tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile;
- cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele
intravasculare, endoscoape invazive flexibile şi rigide, echipamentul pentru biopsie asociat
endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie.


SEMICRITICE = cele care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei
periodontale sau cu pielea având soluţii de continuitate.
Condiţia necesară la momentul utilizării = CURAT şi DEZINFECTAT NIVEL
ÎNALT
În această categorie intră:
- suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (mască
oxigen, umidificator);
- endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistică,
laringoscoape, tuburi endotraheale;
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- echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, diafragmele;
- termometrele din sticlă, termometrele electronice, ventuzele, vârfurile de la seringile
auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-urile, instrumentele utilizate pentru montarea
dispozitivelor anticoncepţionale, accesoriile pompiţelor de lapte.
Condiţia necesară la momentul utilizării = CURAT şi DEZINFECTAT NIVEL
INTERMEDIAR (MEDIU)
- suprafeţele inerte din secţii şi laboratoare stropite cu sânge, fecale sau cu alte secreţii şi/sau
excreţii potenţial patogene;
- căzile de hidroterapie utilizate pentru pacienţii a căror piele prezintă soluţii de continuitate.


NONCRITICE = care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu
pielea intactă a acestuia.
Condiţia necesară la momentul utilizării = CURAT şi DEZINFECTAT NIVEL
SCĂZUT
În această categorie intră:
- stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru, specul auricular, suprafeţele
hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor
medicale care sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii;
- suprafeţele inerte cum ar fi pavimentele, pereţii, mobilierul de spital, obiectele sanitare ş.a.

V.3 Factorii care influenţează dezinfecţia
Ca dezinfectante sunt recomandate o gamă largă de produse a căror substanţe active aparţin
unui număr redus de clase chimice.
Lista dezinfectantelor utilizate într-o unitate sanitară nu trebuie să fie exhaustivă.
Pentru realizarea unei dezinfecţii eficiente trebuie să se ia în considerare o serie de factori care
influenţează dezinfecţia:
 Spectrul activităţii şi puterea germicidă (tipul de microorganism, rezistenţa
microorganismelor). Rezistenţa microorganismelor la dezinfectanţii chimici variază după cum
urmează:
Sensibile: bacterii Gram – pozitive (Staphylococcus spp.), virusuri lipofile (HIV)
Moderat rezistente: Bacterii Gram-negative (Pseudomonas spp.)
Virusurile hidrofile: polio, HVB
Rezistente: M. tuberculosis, M. avium-intracelulare
Foarte rezistente: sporii de Bacillus spp. Şi Clostridium spp.
Înalt rezistente: „virusurile lente” ex. boalal Creutzfeldt-Jacob
 Numărul microorganismelor pe suportul tratat
 Cantitatea de material organic de pe echipament, suportul de tratat
 Concentraţia substanţei dezinfectante
 Timpul de contact şi temperatura: toate dezinfectantele chimice au nevoie de un timp pentru a
acţiona, iar acesta variază considerabil în funcţie de particularităţile microorganismului şi
condiţiile implicate. De exemplu, dezinfectanţii pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt
incompatibili cu detergenţii anionici.
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Dacă activitatea antimicrobiană este bactericidă sau bacteriostatică. Dezinfectantele pe bază
de compuşi cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentraţii mici, în timp ce la
concentraţii înalte devin bactericide.
Efectul pH-ului
Stabilitatea produsului ca atare sau a soluţiilor de lucru: ex. în timp ce soluţia concentrată de
hipoclorit de sodiu este instabilă, dicloroizocianuratul de sodiu sub forma de tablete sau
granule este foarte stabil dacă este depozitat în loc uscat.
Corozivitatea: ex. hipocloriţii corodează anumite metale.
Toxicitatea: ex. formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate.
Costul produsului.

V.4 Reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de
curăţenie şi dezinfecţie
Folosirea doar a produselor avizate/autorizare de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a
Produselor Biocide, pentru utilizare în sectorul sanitar.
Respectarea tuturor recomandărilor producătorului.
Respectarea regulilor de protecţia muncii (purtarea mănuşilor, ochelarilor de protecţie,
echipamentelor impermeabile etc.).
Etichetarea şi închiderea ermetică a recipientelor cu soluţie preparată. Eticheta trebuie să
conţină: numele produsului, familia căreia îi aparţine, termenul de valabilitate, diluţia de lucru, data la
care s-a făcut diluţia, perioada de utilizare a produsului diluat menţinut în condiţii adecvate.
NU este permis amestecul produselor! Există riscul unor reacţii chimice periculoase pentru cel
care manipulează, precum şi riscul de inactivare şi incompatibilitate.
NU este permisă utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de întreţinere a curăţeniei!
Distribuirea produselor la locul de utilizare (pe secţii/compartimente) NUMAI ÎN
AMBALAJUL ORIGINAL!
Asigurarea rotaţiei stocurilor pentru înscrierea în termenele de valabilitate.
NU este permisă aruncarea ambalajelor goale decât după ce au fost curăţate sau/şi neutralizate.
Asigurarea schimbării de la utilizare a dezinfectanţilor o dată la 6 luni.
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VI.

STERILIZAREA

Spitalul dispune de mai multe puncte de sterilizare:
- 1 staţie centrală de sterilizare- 1 autoclav
- 1 staţie centrală de sterilizare(amplasată lîngă blocul operator) dotată cu o maşină automată de spălat instrumentar şi cu 1 autoclav de mare capacitate cu temperaturi
de sterilizare 134 şi 121ºC
-punct de sterilizare în blocul operator pentru sălile de operaţii 1 şi 2 dotat 2 sterilizatoare
cu plasmă
-punct de sterilizare la sala de operaţii 5- 1 autoclav sterivap
- sterilizare la blocul operator oftalmologie- 1 autoclav

Verificare şi validare procese
Verificarea sterilizării se execută pe baza rapoartelor tipărite oferite de echipamente, de
sistemul de management al sterilizării, dar şi prin utilizarea indicatorilor fizico-chimici şi biologici
pentru sterilizare. Fiecare pachet steril include un indicator fizico-chimic care este controlat în
momentul desfacerii pachetului în sala de operaţie. Suplimentar fiecare lot de sterilizare este verificat
tot cu ajutorul indicatorilor fizico-chimici specifici. Pentru o garanţie totală, zilnic se testează gradul de
sterilizare cu ajutorul testelor biologice, indicatori ce conţin două specii bacteriene: Bacillus
stearothermophilus şi Bacillus atrophaeus, conform standardelor internaţionale.

VII. PROFILAXIA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
PRIN ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA CIRCUITELOR FUNCŢIONALE
Existenţa unor circuite funcţionale corect „amenajate” reprezintă prima condiţie în existenţa
unei unităţi sanitare şi garantează suportul pentru toate celelalte măsuri destinate prevenirii apariţiei
IAAM. Ele reprezintă condiţie imperioasă şi absolută pentru autorizarea spitalelor iar cunoaşterea şi
respectarea lor de către întreg personalul unităţii sunt obligatorii.
Odată definite şi trasate în cadrul unităţii ele devin „sensuri unice” pentru fiecare în parte,
intersectările nefiind admise.
Circuitele funcţionale separă ceea ce este „murdar” de „curat”, pacienţii de vizitatori şi de
personal. Ele fac referire la:
VI.1 Circuitul instrumentarului şi al materialelor
VI.2 Circuitul lenjeriei
VI.3 Circuitul deşeurilor provenite din activitatea medicală
VI.4 Circuitul alimentelor
VI.5 Circuitul pacienţilor
VI.6 Circuitul personalului
VI.7 Circuitul vizitatorilor

VII.1 Circuitul instrumentarului şi al materialelor
VII.1.1 Circuitul instrumentarului şi a materialelor utilizate “murdare” către sterilizare
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- odată utilizat, instrumentarul indiferent de spaţiul unde a fost folosit, se imersează într-o
soluţie de detergent – dezinfectant până la transportul către staţia centrală de spălare şi sau către
punctele de sterilizare .
- După expirarea timpului de contact recomandat de producătorul substanţei detergent –
dezinfectante, instrumentarul este extras din soluţia preparată şi transferat în cutii la maşina automată
de spălat
- Primirea materialelor nesterile(prelucrate şi ambalate) la staţia centrală de sterilizare se face la
ora 8:30 şi 10:30
-Predarea materialelor sterile de la staţia centrală de sterilizare se face la ora 10:00 şi 16:00.
- Dispozitivele medicale şi instrumentarul care necesită sterilizare chimică se prelucrează în
spaţiile special amenajate pe lingă fiecare sală de operaţie.
-Punctele de sterilizare de pe lingă sălile de operaţii asigură sterilizarea instrumentarului în
situaţii de urgenţă şi în zilele nelucrătoare ale staţiei centrale de sterilizare
VII.1.2 Circuitul instrumentarului şi a materialelor sterile spre compartimente
- transportul materialelor şi a instrumentarului steril se va face cu căruciorul şi cu liftul (mic)

VII.2 Circuitul lenjeriei
VII.2.1 Circuitul lenjeriei murdare către spălătorie
- Colectarea lenjeriei murdare de la locul de producere, saloane, bloc operator, se face în saci
speciali din material impermeabil care pot fi spălaţi şi dezinfectaţi la nivelul spălătoriei, sau în saci din
material plastic, de unică folosinţă de culoare albastră
- Manopera de colectare a lenjeriei murdare se efectuează zilnic sau ori de câte ori este
necesar.Este interzisă sortarea lenjeriei la locul colectării sau la nivelul secţiei.
- Odată colectată în saci, aceştia se închid şi sunt transportaţi cu cărucior de transport în camera
de depozitare a lenjeriei murdare unde vor staţiona până la intervalul orar stabilit pentru transportul lor
către spălătorie (nu mai mult de 24 de ore).
- În intervalul orar 7:00 – 8:00 de pe toate nivelele sacii cu lenjerie murdară se transporta către
spălătorie.
VII.2.2 Circuitul lenjeriei curate spre compartimente
- transportul lenjeriei curate se va face in saci, în intervalul orar 10:00-12:00, 13:30-15:30 cu
liftul mic.
- Înainte de preluarea lenjeriei curate, cărucioarele vor ficurăţate şi dezinfectate corespunzător.
- Pe secţie, lenjeria curată va fi depozitată în debaraua cu această destinaţie, pe rafturi, în ordine,
pe sortimente.
VII.2.3 Reguli:
- nu este permisă sortarea lenjeriei contaminate (care a venit în contact cu sângele sau alte fluide
biologice) la locul colectării.
- sortarea lenjeriei se face în zona “murdară” a spălătoriei.
- personalul care efectuează sortarea lenjeriei murdare trebuie să respecte precauţiunile
universale( echipament de protectie-manusi, masca faciala, halat, boneta, schimbarea echipamentului
dupa terminarea sortarii, igiena mainilor, igienizarea spatiului la terminarea activitatii de sortareaerisire, spalarea pavimentului, a suprafetelor cu detergent dezinfectant).
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- sacii din plastic utilizaţi la transportul lenjeriei murdare contaminate vor fi eliminaţi ca deşeuri
periculoase.
- sacii impermeabili reutilizabili vor fi prelucraţi intocmai cu lenjeria murdară şi returnaţi
sectiilor odată cu pachetele cu lenjerie curată.
Lenjeria curată se elibereaz din spălătorie în intervalul orar 10-12,13-15,în saci curaţi şi se
transoprtă cu liftul desemnat .

VII.3 Circuitul deşeurilor provenite din activitatea medicală
VII.3.1 Colectarea deşeurilor provenite din activitatea medicală la locul de producere
Categoriile de deşeuri provenite din activitatea medicală sunt:
a) Deşeuri asimilabile celor menajere (se colectează în saci negri)
b) Deşeuri înţepătoare – tăietoare (se colectează în cutii din plastic galbene)
c) Deşeuri infecţioase (se colectează în cutii din carton cu sac galben)
Deşeurile asimilabile celor menajere :
- sunt reprezentate de toate acele deşeuri ce nu au venit în contact cu sînge sau alte
lichide biologice şi care se produc în mod obişnuit în activităţi asemănătoare celor
casnice : hârtie (inclusiv ambalajul instrumentarului de unică folosinţă), resturi
alimentare, ambalaje de tot felul, materiale sanitare care nu au venit în contact cu
sânge sau alte fluide biologice (ex. mănuşi), inclusiv « pampers » care nu provine de
la un pacient cunoscut ca infecţios.
- Se colectează în saci din material plastic de culoare neagră
- Sacii pentru colectare sunt introduşi în recipienţi cu capac şi pedală după o prealabilă
curăţare şi dezinfecţie a acestora.
- In spaţiile de spitalizare (saloane) se vor amplasa doar recipienţii pentru colectarea
deşeurilor asimilabile celor menajere.
Deşeuri înţepătoare – tăietoare:
- sunt reprezentate de: ace, ace cu fir, catetere, branule, lame bisturiu, pipete, sticlătie de
laborator, seringi autoblocante.
- se colectează în cutii din plastic dur, de culoare galbenă cu pictograma “Pericol
biologic”
- aceşti recipienţi vor fi amplasaţi în blocurile operatorii, camerele de tratament –
pansamente, în camerele de recoltă a sângelui şi pe cărucioarele de tratament ale asistentelor
medicale de pe fiecare secţie.
- nu este permisă golirea cutiilor după umplere şi refolosirea lor.
Deşeuri infecţioase :
- sunt reprezentate de : câmpuri operatorii, mănuşi contaminate cu sânge sau lichide
biologice, sonde urinare, pansamente, comprese, pungi colectare urină, pampers
provenit de la pacienţi cunoscuţi ca infecţioşi, perfuzoare cu tubulatură, material
anatomo-patologic, corpul seringilor folosite.
- Se colectează în cutii din carton prevăzute cu sac galben din plastic, cu pictograma
« Pericol biologic ».
- aceşti recipienţi vor fi amplasaţi în blocurile operatorii, camerele de
tratament –
pansamente, în camerele de recoltă a sângelui şi pe cărucioarele de tratament ale
asistentelor medicale de pe fiecare secţie.
Ghid de prevenire a infecţiilor asosciate asistenței medicale al Spitalul clinic de urgenţă „Prof.Dr. N. Oblu” Iaşi
67

- nu este permisă golirea cutiilor după umplere şi refolosirea lor.
Reguli:
- este obligatorie colectarea separată, pe categorii a deşeurilor provenite din activitatea
medicală.
- recipienţii de colectare a deşeurilor provenite din activitatea medicală nu se refolosesc.
VII.3.2 Evacuarea deşeurilor provenite din activitatea medicală
- în spaţiile de spitalizare vor fi amplasate doar recipientele pentru colectarea deşeurilor
asimilabile celor menajere care vor fi evacuate dimineaţa odată cu efectuarea curăţeniei în salon.
- recipienţii pentru colectarea deşeurilor înţepătoare – tăietoare şi infecţioase vor fi amplasaţi la
nivelul camerelor de tratamente – pansamente şi pe cărucioarele de tratament la patul pacientului.
- odată umplute, recipientele şi sacii pentru colectarea diferenţiată a deşeurilor se vor depozita în
debaralele cu destinaţia depozitare temporară a acestora de pe fiecare nivel al clădirii spitalului, de
unde, în intervalul orar 7-8 şi 14-15 vor fi transportate cu liftul inscripţionat la subsolul clădirii unde
vor fi preluate şi depozitate în depozitul de deşeuri până la preluarea acestora de către firma autorizată
de transport şi eliminare finală.
- la nivelul depozitului central la preluarea deşeurilor acestea vor fi cântărite şi consemnate
zilnic cantităţile produse de fiecare compartiment în parte.
- durata maximă de depozitare este de 48 de ore.

VII.4 Circuitul alimentelor
- alimentaţia pacienţilor este asigurată în blocul alimentar amplasat la demisolul spitalului,
prevăzut cu spațiile și utilajele necesare
- din această locaţie, alimentele aflate în recipienţi închişi vor fi transportate pe cărucioare
speciale pe fiecare nivel al spitalului, în intervalele orare 8-9,12:30-13:30 şi 18:00-19:00 .
- la nivelul fiecărui compartiment recipienţii de transport alimente vor fi preluaţi pe cărucioare
şi transportaţi în oficiile alimentare, unde hrana va fi porţionată şi apoi servită pacienţilor, cu liftul
desemnat
- recipienţii de transport şi vesela pacienţilor vor fi prelucrate la nivelul oficiilor alimentare de
pe fiecare nivel, conform protocolului de spălare şi dezinfecţie a veselei.
- personalul care are în atribuţii servirea mesei pacienţilor, va purta echipament diferit faţă de
cel purtat la efectuarea altor manopere în cadrul compartimentului.

VII.5 Circuitul pacienţilor
VII.5.1 Circuitul pacienţilor în spital
- după consultarea pacientului în triajul spitalului şi întocmirea documentelor de internare,
pacientul este preluat de un cadru medical , va fi condus la sectorul prelucrare bolnavi,unde i se va oferi
echipament de protecţie şi condus către salonul unde se internează. Hainele de stradă sunt păstrate pe
perioada internării la magazia de haine de la subsolul spitalului, pe umeraşe şi în saci speciali.
VII.5.2 Circuitul pacienţilor în ambulatoriu
- pacienţii se adresează recepţiei ambulatorului de unde vor fi dirijaţi către cabinetele de
consultaţii de pe diversele nivele.
- deplasarea pacienţilor de la parterul clădirii către nivelele superioare se asigură cu liftul .
VII.5.3 Măsuri de izolare a pacienţilor
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Măsurile de izolare au drept obiectiv întreruperea transmiterii microorganismelor de la:
- un pacient la altul
- de la pacient la personalul medical
- de la personalul medical la pacienţi
- de la mediu la pacient.
Măsurile de izolare septice sunt indicate de fiecare dată când un pacient prezintă o boală
contagioasă sau este purtător de agenţi infecţioşi cu posibilitate de diseminare prin gesturi medicale.
Măsurile de izolare ale pacienţilor presupun:
o izolarea în cameră individuală
o limitarea deplasărilor pacientului
o accentuarea spălării mîinilor personalului
o purtarea echipamentului de protecţie (mănuşi, mască, bluză, ochelari)
o accentuarea precauţiilor faţă de instrumente contaminate, deşeuri
o accentuarea măsurilor de asepsie şi antisepsie.
Concret, în cazul unui pacient ce se adresează triajului spitalului, pacient la care în urma
consultului clinic se constată existenţa unei patologii infecţioase intercurente concomitente unei
afecţiuni ce necesită intervenţie chirurgicală, se va proceda astfel:
- se evaluează urgenţa intervenţiei pentru afecţiunea de bază.
- dacă afecţiunea de bază reprezintă o urgenţă vitală, atunci pacientul va fi internat
luându-se măsurile de izolare expuse anterior.
- dacă afecţiunea de bază nu reprezintă o urgenţă, rezolvarea medicală a acesteia putând
fi temporizată până la vindecarea patologiei infecţioase a pacientului, acesta va fi
dirijat către o unitate de profil (spital boli infecţioase) în caz că necesită internare sau i
se prescrie tratament ce va fi urmat la domiciliu. După vindecarea afecţiunii
infecţioase, se va prezenta pentru internare şi rezolvarea medicală a afecţiunii de bază.
- După consultatea în triajul spitalului a unui pacient cu patologie infecţioasă evidentă,
se va întrerupe activitatea în respectiva încăpere pentru a se efectua curăţenia şi
dezinfecţia spaţiului. După efectuarea acestor manopere, activitatea poate fi reluată.
Măsuri prevenţionale în cazul pacienţilor cu IAAM date de stafilococi meticilino-sensibili
şi rezistenţi:
- sursa: agent ubicvitar
- transmiterea poate fi directă prin intermediul leziunilor deschise sau indirectă prin
obiecte, alimente, mâini sau aerian.
- În mediul de spital, 80% din cazuri au ca mod de transmitere mâinile murdare.
- Prevenţie: izolarea pacienţilor purtători, spălatul antiseptic al mâinilor, informarea şi
educarea personalului şi declararea cazului.
Măsuri prevenţionale în cazul pacienţilor cu IAAM date de enterobacterii secretoare de
betalactamaze (Klebsiella pn, enterobacter spp, E. Coli, Proteus, Serratia, Citrobacter):
- sursa: umană, tub digestiv
- transmiterea în mediul de spital se face prin intermediul mîinilor murdare !
- prevenţie: identificarea purtătorilor şi a bolnavilor,izolare,tratament antimicrobian conform
antibiogramei.
Măsuri prevenţionale în cazul pacienţilor cu IAAM date de Pseudomonas aeruginosa
(piocianic):
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- bacil gram negativ patogen oportunist, puţin virulent la omul sănătos dar foarte patogen la
imunodeprimaţi, fiind implicat în 10 – 20% din cazurile de IAAM.
- prevenţie: spălatul antiseptic al mâinilor, utilizarea mănuşilor pentru gesturi contaminante
urmate de spălatul mâinilor, izolarea bolnavului, depistarea şi dezinfecţia sursei (toate mediile umede
din spital), dezinfecţie terminală la externarea bolnavului.

VII.6 Circuitul personalului
VII.6.1 Circuitul personalului în cadrul spitalului
- la intrarea în tură, de la vestiarul personalului aflat la subsolul clădirii, cadrele medicale vor
urca pe compartimente utilizând liftul pentru personal.
- la ieşirea din serviciu personalul va urma traseul invers, utilizând acelaşi lift .
- este interzisă circulaţia personalului dintr-un compartiment în altul al spitalului în
acelaşi echipament de lucru.

VII.6.2 Circuitul personalului în cadrul ambulatorului
- la intrarea în tură, schimbarea hainelor de stadă cu echipamentul de protecţie la vestiarul
personalului aflat la subsolul clădirii
- la ieşirea din serviciu personalul va urma traseul invers.
- este interzisă circulaţia personalului din ambulatoriu către secţiile de spitalizare.
Comunicarea absolut necesară se va efectua telefonic prin circuit închis.

VII.7 Circuitul vizitatorilor
- accesul vizitatorilor în spital se face numai în cadrul orelor de vizită
- la recepţia de nivel sunt echipaţi cu halat de unică folosinţă şi după caz, mască şi conduşi la
pacient.
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VIII. PROFILAXIA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE PRIN
RESPECTAREA PRINCIPIILOR DE IGIENĂ
INDIVIDUALĂ
Experienţa şi studiile prezente au demonstrat că poate cel mai important rol în transmiterea
IAAM îl are igiena mâinilor personalului medical dar şi ale pacienţilor. La fel de importantă este şi
starea de sănătate a personalului ce deserveşte unitatea medicală.

VIII.1 SPĂLAREA MÂINILOR şi a altor părţi ale tegumentelor
▪ IMPORTANŢĂ
- cel mai important şi uneori singurul mod de prevenire a contaminării şi diseminării agenţilor
microbieni.
▪ CÂND?
- la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă;
- la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi;
- înainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie la bolnavii cu mare receptivitate;
- înainte şi după aplicarea unui tratament;
- înainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive;
- după scoaterea mănuşilor de protecţie;
- după scoaterea măştii folosită la locul de muncă;
- înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os;
- după folosirea batistei;
- după folosirea toaletei;
- după trecerea mâinii prin păr;
- după activităţi administrative, gospodăreşti.
▪ CUM?
- îndepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor;
- unghii îngrijite, tăiate scurt;
- utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obişnuită;
- două săpuniri consecutive;
- în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al spălatului, dar nu ca rutină;
- în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor:
 după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a celor cu imunodepresie
severă;
 înainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (în abordurile vasculare şi efectuarea de
puncţii lombare este obligatoriu portul mănuşilor), schimbarea pansamentelor (atenţie
mănuşi), termometrizare intrarectala, clisme, toaleta lehuzei (atenţie - mănuşi);
 după efectuarea toaletei bolnavului la internare;
 după manipularea şi transportul cadavrelor;
 înainte şi după efectuarea examenelor şi tratamentelor oftalmologice, ORL, stomatologice şi
în general înainte şi după orice fel de manevră care implică abordarea sau producerea unor
soluţii de continuitate (atenţie-mănuşi)
- spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor
- STERGEREA, USCAREA este OBLIGATORIE cu hârtie prosop sau prosop de unică întrebuinţare.
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Definiţii şi protocoale de spălare a mâinilor
SPĂLAREA SIMPLĂ A MÂINILOR (TIP I)
Definiţie: operaţiunea care are drept scop eliminarea murdăriei şi reducerea florei microbiene
tranzitorii prin acţiune mecanică, utilizând apă şi săpun.
Recomandări: - chiar dacă se vor utiliza mănuşi nu trebuie exclusă spălarea mâinilor
- utilizarea halatelor cu mâneci scurte.
Indicaţii: - în activităţile obişnuite;
- revenirea sau plecarea din serviciu;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- înainte şi după masă;
- îngrijiri simple necontaminante (toaleta, aranjarea patului, distribuirea alimentelor).
Durata: 1 minut
Utilităţi: - apă curentă rece şi caldă
- dozator de săpun
- prosop de unică folosinţă sau uscător de mâini
Metoda (7 etape):
1. umezirea mâinilor şi antebraţelor cu apă caldă
2. aplicarea unei doze de săpun (5ml) în palme şi masarea susţinută a mâinilor,
insistându-se în spaţiile interdigitale, faţa posterioară şi marginea cubitală a mâinii.
3. rezultarea unei spume abundente prin efect mecanic prin umidificarea cu apă
4. îndepărtarea săpunului la jet de apă până la dispariţia acestuia
5. uscarea mâinilor fie la uscătoare fie prin tamponament cu hârtie de unică folosinţă de
la degete spre încheietuar mâinii
6. închiderea robinetului cu hârtia cu care s-a efectuat uscarea mâinilor sau cu
dispozitiv special
7. aruncarea hârtiei la pubelă fără a o atinge.
SPĂLAREA ANTISEPTICĂ A MÂINILOR (TIP II)
Definiţie: operaţiunea ce are drept scop eliminarea florei microbiene tranzitorii şi reducerea florei
microbiene rezidente prin acţiune mecanică şi chimică.
Recomandări: - chiar dacă se vor utiliza mănuşi nu trebuie exclusă spălarea mâinilor
- spălarea antiseptică trebuie efectuată înaintea oricărei manevre de îngrijire
- utilizarea halatelor cu mâneci scurte.
- ţinuta de protecţie: calotă şi mască (pe timpul manevrelor de îngrijire).
Indicaţii: - înaintea oricărei manevre aseptice (fixarea sondei, cateterului, pregătirea perfuziei, etc.)
- după toate manevrele septice (efectuate la bolnavii contaminaţi)
- în toate serviciile cu risc infecţios înalt (chirurgie, ATI)
- după îngrijirea cazurilor cu IAAM, acest tip de spălare a mâinilor trebuie să înlocuiască
tipul I (spălarea simplă).
Durata: 1 minut
Utilităţi: - apă curentă distribuită prin dispozitiv cu senzori
- dozator de săpun
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- dispozitiv de periaj a unghiilor (steril la nevoie)
- prosop de unică folosinţă sau uscător de mâini
Metoda (7 etape):
1. umezirea mâinilor şi antebraţelor cu apă caldă
2. aplicarea unei doze de săpun ANTISEPTIC (5ml) în palme şi masarea susţinută a
mâinilor insistându-se în spaţiile interdigitale, faţa posterioară şi marginea cubitală a
mâinii. Periajul unghiilor dacă este necesar.
3. rezultarea unei spume abundente prin efect mecanic prin umidificarea cu apă
4. îndepărtarea săpunului la jet de apă până la dispariţia acestuia
5. uscarea mâinilor prin tamponament cu hârtie de unică folosinţă de la degete spre
încheietuar mâinii
6. închiderea robinetului cu hârtia cu care s-a efectuat uscarea mâinilor sau cu
dispozitiv special
7. aruncarea hârtiei la pubelă fără a o atinge.
SPĂLAREA CHIRURGICALĂ A MÂINILOR (TIP III)
Definiţie: operaţiunea ce are drept scop eliminarea/ reducerea energică, importantă şi prelungită a
florei microbiene rezidente superficiale sau profunde a epidermului prin acţiune mecanică şi chimică.
Recomandări: - ţinuta de protecţie: halat special, calotă, mască chirurgicală şi încălţăminte specială.
Indicaţii: - înaintea oricărui act terapeutic sau diagnostic (cateterism central, puncţie etc.)
- înaintea oricărei manevre chirurgicale.
Durata: niciodată mai puţin de 6 minute.
Utilităţi: - apă curentă distribuită prin dispozitiv cu senzori
- dozator de săpun antiseptic cu spectru larg, acţionat fără atingere
- perie chirurgicală sterilă
- apă sterilă.
Metoda (3 etape):
Timpul 1 = 1 minut
1. umezirea mâinilor şi antebraţelor
2. aplicarea unei doze de săpun ANTISEPTIC în palme şi masarea susţinută a mâinilor
până la cot.
3. clătirea energică a mâinilor, încheietură şi antebraţe menţinând mâinile deasupra
poziţiei cotului.
Timpul 2 = 1 minut
1. reluarea aplicării unei doze de săpun
2. periajul unghiilor
3. clătire
Timpul 3 = 4 minute
1. reluarea aplicării unei doze de săpun. Spălarea mâinilor şi antebraţelor
2. clătire abundentă
3. uscarea mâinilor şi braţelor prin tamponament cu un câmp steril pentru fiecare
mână,începînd cu extremitatea degetelor spre coate
Aplicarea solutiei antiseptice hidroalcolice prin frecare sa se acopere intreaga suprafata a pielii
mainilor
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VIII.2 Starea de sănătate a personalului
Hotărârea de Guvern nr.355/2007 defineşte supravegherea sănătăţii lucrătorilor ca reprezentând
totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale
şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.
Este deosebit de importantă starea de sănătate a personalului ce prestează activitate în spital,
aceştia putând fi la un moment dat “sursă” sau “cale de transmitere” a unor IAAM, la fel cum pot fi şi
“victime” ale unor boli contractate din spital (pentru această situaţie se aplică precauţiunile universale –
capitolul VIII).
Starea de sănătate a personalului este supravegheată de către medicul de medicina muncii aflat
în contract cu unitatea şi angajatorul.
Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale
profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în
costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt:
examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea
sănătăţii la locul de muncă.
Personal sanitar superior şi mediu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical = examen clinic (atenţie: examenul tegumentelor)
b) - examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de
muncă :
- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs
- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL
- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic şi coprobacteriologic- la indicaţia medicului specialist de medicina
muncii
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atenţie examenul tegumentelor)
- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs - anual
- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - în trimestrul II şi trimestrul III, la indicaţia medicului specialist
de medicina muncii.
Contraindicaţii:
- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
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- psihoze
Personal medico-sanitar din unităţile de chirurgie generală, ORL,
oftalmologie, obstetrică-ginecologie, stomatologie etc. (unităţi spitaliceşti sau ambulatorii)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical = examen clinic
b) - Ag HBs
- anticorpi anti HCV
- HIV
- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- Ag HBs - anual
- anticorpi anti HCV - anual
- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
- psihoze
Examinările medicale periodice, în special cele de laborator pot depista starea de portaj a
personalului medical, situaţie de risc pentru apariţia IAAM şi care depistată la timp şi tratată nu
influenţează evoluţia cazurilor internate.
Deosebit de importantă este efectuarea zilnică de către coordonatorii fiecărui compartiment, a
triajului personalului şi autodeclararea de către acesta a eventualelor îmbolnăviri. Se iau măsuri
imediate de scoatere a persoanei de la locul de muncă până la însănătoşire.
PROTOCOALE SPECIFICE PRIVIND PREVENIREA PRINCIPALELOR
IAAM DIN SPITAL

Protocol
Prevenirea Pneumoniei Asociate Asistenței Medicale

Pneumonia asociată asistenței medicale este infecția țesutului pulmonar apărută în mediul
spitalicesc, neexistînd dovada prezenței în formă acută sau în in cubație în momentul internării.
1.Măsuri de reducere a riscului infecțiilor exogene:
-spălarea mâinilor înainte și după contactul cu pacientul
-utilizarea apei sterile pentru aerosolizări,oxigenatoare,umidificatoare
-respectarea măsurilor aseptice în timpul aspirației bronșice și orofaringiene la pacienții ventilați
-curățarea și sterilizarea sau decontaminarea tuturor echipamentelor refolosibile și aparaturii după
fiecare utilizare;clătirea cu apă sterilă după decontaminarea chimică
-sterilizarea circuitelor de ventilație dupăfiecare bolnav
-poziționarea bolnavului pentru drenajul postural (dacă este posibil)
-asigurarea condițiilor igienice la nivelul salonului
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2.Măsuri de reducere a riscului infecțiilor endogene:
 Prevenirea aspirării de conținut gastric prin:
-poziționarea bolnavului pentru diminuarea refluxului gastro-esofagian
-evitarea sedării profunde care inhibă motilitatea gastrică
-utilizarea sondelor gastrice de dimensiuni mici
-prevenirea ulcerului gastric de stres și menținerea unui pH acid
-utilizarea decontaminanților digestivi și antibioticoprofilaxie în primele 3-5 zile de ventilație
 Prevenirea inhalării de secreții nasofaringiene:
-decontaminarea oro-faringelui anterior intubării cu clorhexidină
-aspirații la nivelul ora-faringelui și foselor nazale la interval de 3-4 ore, după realizarea de spălături cu
soluții antiseptice,ser fiziologic
 Prevenirea colonizării căilor aeriene inferioare:
-sedare mai puțin profundă
-aspirații bronșice frecvente,blânde cu sonde de unică folosință;canula traheostomiei se va schimba în
condiții de asepsie
 Măsuri generale:
-utilizarea factorilor de creștere a rezistenței generale a pacientului
-alimenteția enterală pentru creșterea rezistenței organismului
-utilizarea rațională a antibioticelor

Protocol
Prevenirea Infecțiilor De Tract Urinar
Principalii factorii favorizanți pentru infecția urinară dobândită în timpul spitalizării sunt:
-durata spitalizări.
-durata terapiei cu antibiotic.
-durata cateterizării.
-starea imunologică a gazdei.
Măsuri de prevenire și control:
1. Măsuri de prevenție aplicate la manevrele de cateterizare urinară:
-justificarea aplicării cateterului urinar permanent față de alte metode de drenaj urinar-cateterizarea
intermitentă,pampers,colectoare peniene etc.
-examenul sumar de urină efectuat înaitea aplicării cateterului.
2. Prevenirea bacteriuriei
-menținerea sistemului inchis de drenaj.
-reconsiderarea zilnică asupra oportunității continuării cateterizării.
3. Respectarea tehnicii de punere a sondei și de îngrijire a bolnavului sondat:
-toaleta perineală cu antiseptice și săpun.
-toaleta genitală
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-spălarea mâinilor cu antiseptic.
-utilizarea mănușilor sterile înaite și după fiecare manipulare a cateterului.
-utilizarea sistemului de drenaj închis.
-toaleta genitală și perianală zilnică și după defecație.
-dezinfecția bicotidiană a meatului și a sondei.
-schimbarea sacului cînd este deteriorat.
-golirea sacului colector ori de cîte ori este nevoie, prin partea declivă.
-hidratarea corectă a bolnavului.
-schimbarea sondei dacă scurgerea urinii este defectuoasă sau dacă s-a confirmat infecția urinară.
-menținerea sacului colector mai jos de nivelul vezicii,pentru un flux distal al urinii.
4. Terapia cu antibiotice:
-în bacteriuriile asimptomatice la pacienții cateterizați se impune tratamentul cu antibiotice numai în
anumite condiții ce țin de agentul patogen izolat sau de factorii de risc ai pacientului și în conformitate
cu antibiograma.
-urocultura se repetă la 48 de ore dacă s-a depistat bacteriurie in momentul ablatiei sondei urinare;dacă
este pozitivă se institute tratament cu antibiotic.
ATENTIE- pentru diagnosticul corect de infectie urinară,recoltarea urinii pentru urocultură va respecta
precautiunile standard:- toaleta genitală și perianală cu apă și săpun(antibacterian)
- prima urină de dimineată sau după cel puțin 3 ore de la micțiunea precedentă,din jetul
mijlociu de urină
- la pacientul cu sonda vezicală- se recomandă recoltarea după schimbarea sonde
Recoltarea urinii din cateter permanent
• inainte de recoltare cu 30 de minute se comprimă tubul –asigura umplerea vezicii
•
• se extrage urina in seringă
• se transferă in recipient steril cu capac filetat
• se infiletează strans capacul
-transportul la laborator a probei imediat după recoltare

Protocol
Prevenirea Infecției de Plagă Operatorie
1. Prevenția preoperatorie
-limitarea duratei de spitalizare preoperatorie prin efectuarea explorărilor anterior intervenției în
ambulator.
-tratarea eventualelor infecții preexistentre.
-pregătire tegumentară – în ajunul intervenției -baie generala cu apa si sapun de calitate/sapun
antiseptic, cu abordarea zonelor:axile,zona inghinala,perianala,pliuri, depilare cu cremă a zonei
operatorii(raderea este contraindicată).
-badijonarea corpului cu antiseptic de tegument(Povidone iodine,Bethadina,etc)
-pijama curata

-in ziua operatiei –repetarea procedurilor
-controlul starii de portaj cu Stafilococ auriu MRSA-3 recolte-nazal, inghinal,tegument in zona ce va fi
incizata
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2. Prevenția la nivelul blocului operator
-pregătirea bolnavului prin spălare largă a zonei operatorii cu săpun antiseptic,clătire și a 2-a aplicare de
antiseptic de către chirurug

-pregătirea corespunzătoare a echipei operatorii-spălatul mâinilor, utilizarea halatelor sterile, a
măstilor.
-igiena corespunzătoare a sălii operatorii.
-controlul regulat a instalațiilor de aer, verificarea periodică a gradului de contaminare a aerului și
circuitelor.
-asigurarea materialelor și instrumentarului corespunzător,steril și în stare perfectă de utilizare.
-restricții în rândul prezențelor inutile.
-antibioticoprofilaxia justificată de complexitatea actului operator și factorii de risc ai bolnavului
-profilaxia cu antibiotice inițiată inaitea inciziei și continuată 24 ore postoperator; prelungirea peste
acest interval crește riscul suprainfecției cu germenii plurirezistenți și al efectelor secundare
3. Prevenția postoperatorie

-asepsie riguroasă la manipularea drenurilor
-asepsia riguroasă la schimbarea pansamentelor
-asigurarea condițiilor de igienă personală și de spitalizare
4. Supravegherea

Infecțiile postoperatorii supravegheate în scopul remedierii condițiilor ce le-au favorizat.

Protocol
Prevenirea Infecției Asociate Asistenței Medicale De Cateter
1.Măsuri prevenționale în cazul cateterului venos periferic:
-măsuri de igienă și asepsie la locul aplicării cateterului.
-măsuri de igienă pentru mâinile personalului-spălare antiseptică, mănuși.
-folosirea cateterelor adecvate
- mărime, diametru, flexibilitate , compoziție.
-înlocuirea cateterului la interval de 72 de ore.
-aplicarea de pansament ocluziv la locul de introducere a cateterului .
2.Măsuri prevenționale în cazul cateterului venos central:
-limitarea indicațiilor aplicării acestuia.
-aplicarea de către personal calificat și cu experiență,în condiții de igienă(spălare antiseptică a
mâinilor,dezinfecție,utilizarea mănușilor sterile.
-fixarea cateterului.
-se aplică pansament ocluziv steril,schimbat la 24 ore,înlocuit cu pansament transparent,care va fi
schimbat imediat dacă se remarcă secreții.
-schimbarea în totalitate a tuburilor de perfuzie la 72 ore(sau zilnic în caz de nutriție parenterală și
transfuzie).
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Protocol
Prevenirea Infecției Intestinale Asociate Asistenței Medicale
Postantibioticoterapie
1.Măsuri generale în utilizarea antibioticelor:
-folosirea rațională a antibioticelor.
-utilizarea antibioticelor cu spectrul cel mai restrâns și în concordanță cu recomandările prevăzute în
ghidul spitalului atît în scop profilactic cît și curativ.
-utilizarea antibioticelor în funcție de antibiogramă.
-dozarea și durata aplicării antibioticelor să fie justificată de starea bolnavului.
-reducerea folosirii antibioticelor implicate frecvent în apariția infecției cu Clostridium difficile.
-controlul antibioticopreofilaxiei utilizată în secțiile de chirurgie.
2.Măsuri specifice:
-respectarea normelor de igiena îndeosebi în spațiile de spitalizare și grupurile sanitare.
-respectarea graficului de curățenie generală din fiecare secție .
-evitarea spitalizării unui numar de bolnavi mai mare decît permite spațiul de spitalizare.
-igiena mâinilor atît la personal ,cît și la pacienți.
-utilizarea temometrelor de unică folosintă.
-izolarea pacienților depistați cu infecții intestinale.
-investigarea microbiologică a acestora.
-dezinfecția terminală a saloanelor după izolarea bolnavului.
-rezultatul controlului microbiologic de rutină în secții pentru semnalarea precoce a încărcăturii
microbiene periculoase să fie analizat de conducerea secției în vederea aplicării imediate a măsurilor ce
se impun .
-prevenirea plăgilor de decubit.

IX. PROFILAXIA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
PRIN RESPECTAREA PRECAUŢIUNILOR
UNIVERSALE (PU)
SCOPUL: Prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere sanguină la locul de muncă
al personalului.
CONCEPTUL de PU se referă la:
 Măsurile care se aplică în vederea prevenirii transmiterii HIV, HBV, HCV şi alţi
agenţi microbieni cu cale de transmitere sanguină, în timpul actului medical.
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Sânge, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor se consideră a fi potenţial
infectate cu HIV, HVB, HCV şi alţi agebnţi microbieni cu transmitere parenterală
(sanguină).
 Toţi pacienţii se consideră potenţial infectaţi cu HIV, HBV, HCV sau cu alţi agenţi
microbieni cu cale transmitere sanguină, deoarece: cei mai mulţi dintre purtătorii de
HIV, HBV, HCV sau alţi agenţi microbieni sunt asimptomatici şi nu-şi cunosc propria
stare de portaj.
REGULI DE BAZĂ ÎN APLICAREA PRECAUŢIUNILOR UNIVERSALE:
 Consideră toţi pacienţii potenţial infectaţi!
 Consideră că sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile sunt contaminate cu HIV,
HBV, HCV !
 Consideră că acele şi alte obiecte folosite în practica medicală sunt contaminate după
utilizare !
 CONTACTUL tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse TREBUIE
considerat LA RISC:
- sângele
- lichid amniotic, pericardic, peritoneal, pleural, sinovial, cefalorahidian
- spermă şi secreţii vaginale
- ţesuturi
- orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge.
Aplicarea precauţiunilor universale se referă la :

IX.1 Utilizarea echipamentului de protecţie adecvat, complet, corect.
Definiţie “Echipament de protecţie” - bariera între lucrător şi sursa de infecţie, utilizată în
timpul activităţilor care presupun risc de infecţie.
Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea precautiunilor universale:
IX.1.1 MĂNUŞI
a) TREBUIE UTILIZATE în următoarele situaţii:
- anticiparea contactului mâinilor cu sânge, lichide biologice contaminate, alte lichide biologice cu
urme vizibile de sânge, ţesuturi umane;
- abord venos sau arterial;
- recoltare de LCR;
- contact cu pacienţi care sângerează, au plăgi deschise, escare de decubit, alte leziuni cutanate;
- manipularea, după utilizare a instrumentarului contaminat, în vederea curăţirii, decontaminării.
b) FELUL MĂNUŞILOR
- de uz unic sterile:
▪ chirurgie
▪ examinare internă
▪ intervenţii care implică un contact cu regiuni ale corpului în mod normal sterile; uneori sunt
necesare manusi duble;
▪ abord vascular prin puncţie;
▪ tegument pacient cu soluţii de continuitate;
▪ manipularea unor materiale potenţial contaminante;
- nesterile curate:
▪ examinări curente, care implică un contact cu mucoasele, dacă nu există o recomandare contrară;
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▪ manipularea de materiale contaminate;
▪ curăţenie, îndepărtare de produse biologice contaminate;
- de uz general, menaj, de cauciuc:
▪ activităţi de întreţinere, care implică un contact cu sânge şi alte produse biologice considerate a fi
contaminate;
▪ colectare materiale contaminate, curăţire şi decontaminare instrumentar, material moale, suprafeţe
contaminate.
▪ manipularea de materiale contaminate;
▪ curăţenie, îndepărtare de produse biologice
c) MOD DE FOLOSIRE:
- schimbare după fiecare pacient;
- după folosire se spală mai întâi mâinile cu mănuşi, dupa care acestea se îndepărtează, prinzând
marginea primei prin exterior aruncând-o în containerul pentru colectare şi apoi prinzând-o pe cealaltă,
cu mâna liberă prin interior, scotând-o cu grijă şi aruncând-o în acelaşi container aflat la îndemână;
- după îndepărtarea mănuşilor mâinile se spală din nou, 10-15 secunde, chiar dacă mănuşile nu
prezinta semne vizibile de deteriorare în timpul activităţii încheiate; mănuşile de unica utilizare nu se
reutilizează, deci nu se curăţă, dezinfectează;
- mănuşile de uz general se pot decontamina şi reutiliza, dacă nu prezintă semne de deteriorare
(perforare, îmbatrânire cauciuc, etc.)
IX.1.2 HALATE OBIŞNUITE
- în timpul tuturor activităţilor din unităţile medicale.
IX.1.3 ŞORŢURI, BLUZE IMPERMEABILE - completează portul halatelor atunci când se
anticipează producerea de stropi, picături, jeturi cu produse biologice potenţial contaminate, protejând
tegumentele personalului medical din:
- secţii cu profil chirurgical;
- laboratoare;
- servicii de anatomie patologică, medicină legală;
- unele activităţi administrative;
- servicii de urgenţă.
IX.1.4 MASCA, protejează:
- tegumentele;
- mucoasele bucală, nazală ale personalului medical.
IX.1.5 PROTECTOARELE FACIALE (ochelari, ecran protector) protejează:
- tegumentele;
- mucoasele bucală, nazală, oculară.
IX.1.6 ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE, protejează mucoasa bucală în timpul instituirii
respiraţiei artificiale.
IX.1.7 BONETE - simple (textile), sau impermeabile
IX.1.8 CIZME DE CAUCIUC

IX.2 Spălarea mâinilor şi a altor părţi ale tegumentelor (subiect tratat la
capitolul VIII)
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IX.3 Prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de expunere profesională
IX.3.1 EXPUNEREA PROFESIONALA
- prin inoculări percutane:
▪ înţepare;
▪ tăiere.
- contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate;
- contaminarea mucoaselor.
- în timpul:
▪ efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi instrumente ascuţite;
▪ manipulării de produse biologice potenţial contaminate;
▪ manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare, după utilizarea în activităţi care au
dus la contaminarea cu produse biologice potenţial infectate.
- prin intermediul:
▪ instrumentelor ascuţite;
▪ materialului moale;
▪ suprafeţelor, altor materiale utilizate în activitatea din unităţile sanitare;
▪ reziduurilor din activitatea medicală.
IX.3.2 METODE DE PREVENIRE
- obiecte ascuţite:
▪ reducerea de manevre parenterale la minimum necesar;
▪ colectarea imediat după utilizare în containere rezistente la înţepare şi tăiere, amplasate la
îndemână şi marcate corespunzător conform reglementarilor M.S. pentru:
> pregătire în vederea utilizării;
> distrugere;
> evitarea recapişonării, îndoirii, ruperii acelor utilizate.
▪ de evitat scoaterea din seringile de uz unic.
- lenjerie:
▪ manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice potenţial contaminate cât
mai puţin posibil;
▪ sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit, în spaţii special destinate;
▪ colectare în saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaţi în mod corespunzător;
▪ evitarea păstrării lor îndelungate, înainte de prelucrare;
▪ asigurarea unui ciclu corect şi complet de prelucrare - decontaminare.
▪ curăţenie şi decontaminare:
> folosirea mănuşilor la îndepărtarea urmelor de sânge, alte lichide biologice sau ţesuturi;
> decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene, îndepărtarea cu hârtie absorbantă care se
colectează în containere sau saci de plastic marcaţi;
> dezinfecţie cu soluţie germicidă;
> uscarea suprafeţei prelucrate;
> folosirea de tehnici standard în vederea efectuării curăţeniei, sterilizării, decontaminării
echipamentului medical, a pavimentelor, pereţilor, mobilierului, veselei, sticlăriei, tacâmurilor, conform
reglementarilor M.S..
- reziduuri infectante
▪ neutralizare prin ardere sau autoclavare
▪ colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenţierea clară prin culoare şi
etichetare.
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- igiena personală:
▪ spălarea mâinilor (pct. 2);
▪ spălarea altor părţi ale corpului care au venit în contact cu produse biologice potenţial
contaminate sau cu materiale potenţial contaminate;
▪ evitarea activităţilor cu risc de expunere:
> existenţa de leziuni cutanate;
> prezenţa unui deficit imunitar;
> graviditate;
- asistenţa de urgenţă, principii:
▪ viaţa pacientului este preţioasă;
▪ obligatorie aplicarea precauţiunilor universale;
▪ chiar şi în situaţii imprevizibile se vor asigura cele necesare respectării principiilor
precauţiunilor universale.
▪ corect colectat, spălat, decontaminat şi/sau dezinfectat.
IX.3.3 SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGICĂ:
- mască, ochelari, ecran protector, mănuşi, halat, şorţuri impermeabile, cizme, bonete;
- decontaminare după efectuare a necropsiilor:
▪ instrumentar;
▪ suprafeţe, mobilier.
IX.3.4 LABORATOARUL CLINIC : regulile generale de aplicare a precauţiunilor universale
trebuie completate cu:
- colectarea flacoanelor care conţin produse biologice în containere marcate, care să împiedice
răsturnarea, vărsarea, spargerea;
- evitarea contaminarii pereţilor exteriori ai flacoanelor colectoare;
- utilizarea echipamentului potrivit cu prestaţiile laboratorului:
▪ mănuşi;
▪ mască, ochelari de protecţie, ecran protector;
▪ halat, şorţ impermeabil, bonetă.
- spălarea atentă a mâinilor (pct. 2);
- utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate, pentru înlăturarea tehnicilor de
pipetare cu gura;
- atenţie la utilizarea de material ascuţit în activitatea de laborator;
- curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea în mod corect, standardizat;
- instrumentarul contaminat, colectare, decontaminare:
▪ chimică;
▪ fizică-ardere;
▪ autoclav.
- aparatura defectă - decontaminare înainte de reparare;
- la terminarea activităţii, echipamentul utilizat rămâne în laborator până la colectarea şi îndepărtarea
în vederea prelucrării;
- amplasarea de afişe avertizoare asupra riscului de contaminare.
INTREAGA ASISTENŢĂ ACORDATĂ PERSOANELOR IMPLICATE ÎN EXPUNEREA
PROFESIONALĂ ("SURSA", PERSONAL AFECTAT) TREBUIE DESFĂŞURATĂ NUMAI
PE BAZĂ DE CONSIMŢĂMÂNT ŞI CONFIDENŢIALITATE, CU ASIGURAREA
DOCUMENTELOR LOR MEDICALE.
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IX.4 Personal infectat cu HIV:
- respectarea drepturilor omului;
- schimbarea locului de muncă, având acordul celui infectat, sau la cererea acestuia, când:
▪ se dovedeşte că nu-şi protejează pacienţii;
▪ este necesară protecţia sa medicală.
- conducerea unităţii va asigura un alt loc de muncă.

IX.5 Evaluarea riscului pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate
de personalul medico-sanitar în funcţie de contactul cu sânge şi alte lichide
biologice.
I - contact permanent, inevitabil, consistent;
II - contact imprevizibil, inconstant;
III - contact inexistent;
PENTRU CATEGORIILE APARŢINÂND GRUPELOR I ŞI II SE VOR APLICA
PERMANENT PRECAUŢIUNILE UNIVERSALE.
Pentru cele din categoria a III-a sunt suficiente precauţiunile obişnuite.

Precauţiuni standard
Spălarea şi/sau dezinfecţia mâinilor

Recomandări
Între manoperele efectuate la 2 pacienţi.
Între 2 activităţi.
Înainte de folosirea mănuşilor.
Utilizarea mănuşilor. Mănuşile se schimbă Dacă se anticipează contactul cu sângele
între 2 activităţi.
sau cu alte produse de origine umană,
mucoase sau pielea lezată a pacientului, cu
ocazia unei activităţi cu risc (recoltare
hemocultură, punerea unei perfuzii
venoase, prelevări sanguine) şi în cazul
manipulării
tuburilor
de
prelevate
biologice.
În cazul în care mâna prezintă leziuni.
Halat, ochelari, mască
Dacă manopera presupune proiectarea de
aerosoli sau alte produse de origine umană
(aspirare,
endoscopie,
intervenţii
chirurgicale,
autopsie,
menipularea
materialelor şi efectuarea curăţeniei).
Tipuri de materiale
Materiale înţepătoare: nu se recapişonează
acul, nu se dezadaptează cu mâna, se depun
imediat după utilizare în containere
adecvate, situate în imediata vecinătate.
Materialele reutilizabile: se manipulează cu
grijă materialele contaminate cu sânge sau
alte produse de origine umană.
Verificaţi dacă materialele au fost supuse
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unei proceduri de prelucrare înainte de
reutilizare.
Suprafeţe murdare
Se spală şi dezinfectează cu un dezinfectant
adecvat.
Transportul prelevatelor biologice
Prelevatele biologice şi toate produsele de
origine umană trebuie transportate în
ambalaj închis etanş.
Accident prin expunere la sânge sau lichide După înţepare sau arsură: spălare
biologice.
antiseptică a plăgii.
După
proiectarea
pe
mucoase
(conjunctivă): spălare abundentă.

IX.6 Managementul cazului de accident prin expunere la sânge
1. întreruperea îngrijirii cu asigurarea securităţii pacientului
2. asigurarea îngrijirilor de urgenţă:
 în caz de expunere cutanată: - se spală imediat locul cu apă şi săpun, se clăteşte,
după care se utilizează un antiseptic timp de contact minim 5 minute (soluţie
clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70º, alt antiseptic)
 în caz de expunere percutană: - se spală imediat locul cu apă şi săpun, se clăteşte,
după care se utilizează un antiseptic timp de contact minim 5 minute (soluţie
clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70º, alt antiseptic).
Este interzisă sângerarea!
 În caz de expunere a mucoaselor: - spălarea abundentă timp de 5 minute cu ser
fiziologic sau apă, în absenţa acestuia.
3. persoana accidentată anunţă imediat cadrul superior, medicul CPCIN şi medicul de
medicina muncii
4. investigarea persoanei accidentate şi asistate.
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X. ATRIBUŢIILE DIFERITELOR CATEGORII DE PERSONAL ÎN
VEDEREA PREVENIRII APARIŢIEI ŞI COMBATEREA IAAM (extras din
Ord. M.S. 1101/2016)
X.1 Atribuţiile comitetului director al unităţii sanitare:
- solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate
asistenței medicale;
- organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței
medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului
infecţiilor asociate asistenței medicale;
- asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru
supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale ;
- asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa
economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;
- verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de
activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale şi îmbunătăţirea
continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau
diminuării riscului pentru infecţie asociate asistenței medicale;
- comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia
pacienţilor;
- deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare a sesizării
asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat,
pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a
asistaţilor prin infecţie asociate asistenței medicale depistată şi declarată;
- asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informational pentru înregistrarea,
stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenței medicale.
X.2 Atribuţiile managerului unităţii sanitare:
- răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor asociate
asistenței medicale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în funcţie de încadrarea
unităţii în conformitate cu legea;
- participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achizitii cuprinse în planul anual al unităţii
pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale;
- răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru
supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale;
- controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale
compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi
controlul infecţiilor asociate asistenței medicale, ca structură de activitate în directă subordine şi
coordonare;
- controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi
controlul infecţiilor asociate asistenței medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în
colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;
- analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările
compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de
infecţie asociată asistenței medicale;
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- verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau
la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare
epidemiologică şi măsurile de control al focarului de infecţie asociată asistenței medicale din unitate;
- solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativă, expertize
şi investigaţii externe, consiliere profesionala de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie
asociată asistenței medicale;
- angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
- reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile
asociate asistenței medicale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii
responsabilităţii individuale pentru infecţie asociate asistenței medicale.
X.3 Atribuţiile directorului medical:
- utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie,
diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a
standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea,
alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
- pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia
este preluată de directorul adjunct medical, care va avea aceleaşi responsabilităţi ca acesta.
X.4 Atribuţiile directorului de îngrijiri:
- răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;
- răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de
tehnică aseptică de către acesta;
- urmăreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi
sesizează orice modificare;
- urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific;
- răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
- propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii
infecţiilor asociate asistenței medicale şi menţinerii stării de igienă;
- controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
- controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
- urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi
le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa medicului şef de secţie
şi managerului spitalului;
- constată şi raportează managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii
sanitare, încalzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
- organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori este
nevoie;
- participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu
echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței
medicale;
- urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi
controlează prelucrarea bolnavilor la internare;
- anunță la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în
funcţie de grupa de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate;
- urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru
supravegherea contacţilor;
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- instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnavirilor şi urmăreşte aplicarea
acestor măsuri;
- semnaleaza medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul
personalului;
- instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie
respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi (portul echipamentului,
evitarea aglomerării în saloane);
- instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea
lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare,
transportul şi păstrarea lenjeriei curate;
- urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului
de transport şi neutralizare a acestora;
- controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic,
precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului şef de secţie măsuri
disciplinare în cazurile de abateri.
X.5 Atribuţiile medicului şef de secţie:
- organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului
anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;
- răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.
X.6 Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate):
- protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;
- aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor
asociate asistenței medicale;
- obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă;
- raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
- consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a
transmiterii infecţiilor;
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a
preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.
X.7 Atribuţiile medicului şef de compartiment/serviciu sau medicului responsabil pentru
supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale:
- elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate
asistenței medicale din unitatea sanitară;
- solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul
infecţiilor asociate asistenței medicale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv
componentă a criteriilor de acreditare;
- organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței
medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi
control al infecţiilor asociate asistenței medicale al unităţii;
- propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în
cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenței medicale;
- răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionarii tehnico-materiale necesare activităţilor
planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă;
- răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;
- asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregatirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică
a subordonaţilor direcţi şi efectueaza evaluarea performanţei activităţii profesionale a subordonaţilor;
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- elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succinta a activităţilor acreditate;
organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structură;
facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; prepararea
şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după
caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele
organice şi funcţionale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor
pentru infecţie asociată asistenței medicale;
- întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie asociată asistenței medicale privind
modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din
unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru
infecţii asociate asistenței medicale;
- elaborează "istoria" infecţiilor asociate asistenței medicale din unitate, cu concluzii privind cauzele
facilitatoare ale apariţiei focarelor;
- coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii
secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, care va
cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile asociate asistenței medicale,
protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi
antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi
manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igiena spitalicească,
de cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecarei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care
sunt prevăzute în anexele la ordin;
- colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al
infecţiilor asociate asistenței medicale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;
- verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
- organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;
- participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii şi
secţiilor;
- supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic
pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;
- colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei
microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor
izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;
- solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul
obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;
- supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii
pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
- supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi
dezinfecţie;
- supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea,
prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu,
biberonerie etc.;
- supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
- supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent faţă
de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
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- supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi
vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar,
postuniversitar sau postliceal;
- supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor
profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile asociate
asistenței medicale;
- supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi,
derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor
aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale;
- răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate
cazurile suspecte de infecţie asociată asistenței medicale;
- dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru
limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii
paraclinice necesare;
- întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informaţiile necesare
privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor
identificate în focar;
- solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform
reglementărilor în vigoare;
- coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de
compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței
medicale.
- întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;
- raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor
asociate asistenței medicale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii
interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de conducere, a
direcţiunii şi a consiliului de administraţie;
- întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a
responsabilităţilor pentru infecţie asociată asistenței medicale.
X.8 Atribuţiile şefului laboratorului de microbiologie:
- elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor
biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;
- elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional
de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentă ediţie) în scopul
evitării contaminării personalului şi a mediului;
- întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al
prevenirii şi controlului infecţiilor asociate asistenței medicale;
- identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată
asistenței medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate
asistenței medicale, în colaborare cu epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului de
supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale), din produsele patologice recoltate de
la bolnavi/purtători (dacă este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);
- furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp;
- testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie
clinică, utilizând metode standardizate;
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-furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin
adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de
bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;
- realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice, preferabil pe suport electronic;
- monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie asociată
asistenței medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales
antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi
multirezistente;
- raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de
microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi
control al infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi
evoluţia rezistenţei la antibiotice;
- monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi
medicului epidemiolog;
- monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul
spitalului;
- stocheaza tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice
comparative, cu respectarea reglementarilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu,
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope);
- trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor
asociate asistenței medicale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie asociată
asistenței medicale, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea
mecanismelor de rezistenţă la antibiotice.
X.9 Atribuţiile farmacistului:
- obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează
posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
- distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate
- obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;
- păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
- înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale a
sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;
- păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de alţi agenţi
antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatura, durata acţiunii, spectrul
antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt
incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care afectează în mod negativ
potenţa pe durata depozitării (temperatură, lumină, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;
- participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea
şi dezinfectarea mâinilor;
X10 Atribuţiile asistentei/sorei medicale responsabile de un salon:
- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
- se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor
adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
- monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
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- informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
- iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
- limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
- menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
- identifică infecţiile asociate asistenței medicale;
- investigheaza tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
- participă la pregătirea personalului;
- participă la investigarea epidemiilor;
- asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atribuţiile privind prevenirea apariţiei şi combaterea IAAM ale fiecărei categorii de personal,
vor fi înscrise în fişa postului.
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XI.

LEGISLAŢIE

1. Ordin MS nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru
acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora
Publicat in Monitorul Oficial nr. 213 din 11 martie 2004
2. Ordin MSP nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
Publicat in Monitorul Oficial nr. 575 din 22 august 2007
3. Ordin MSP/CNAS nr. 163/93 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea criteriilor de
încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în
funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea
Publicat in Monitorul Oficial nr. 177 din 7 martie 2008
4. Ordin MSP nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006
5. Ordin MSP nr. 1144 din 15 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului
nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital
în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
Publicat in monitorul Oficial nr. 800 din 22 septembrie 2006
6. Ordin MS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare Publicat in Monitorul
Oficial nr. 791 din 7 octombrie 2016
7. Ordin MS nr. 961 din 2 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare Publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 21
februarie 2007
9. Lege nr. 176 din 18 octombrie 2000 *** Republicată privind dispozitivele medicale
Publicata in Monitorul Oficial nr. 79 din 24 ianuarie 2005
10. Ordin MS nr. 1204 din 10 noiembrie 2005 privind evidenţa şi raportarea dispozitivelor
medicale din unităţile sanitare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 1023 din 17 noiembrie 2005
11. Ordin MSP nr. 1662 din 27 septembrie 2007 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 1 noiembrie 20
12. Ordin MS nr. 71 din 31 ianuarie 2006 privind modificarea Ordinul ministrului sănătății
nr.1636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind
dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală
Publicat in Monitorul Oficial nr. 135 din 13 februarie 2006
13. Ordinul MSP nr. 92 din 17 ianuarie 2007 privind inregistrarea dispozitivelor medicale
Publicat in Monitorul Oficial nr. 70 din 30 ianuarie 2007
14. Ordinul MS nr. 1025/2000 Norme privind spălătoriile pentru unităţle sanitare
15. Ordinul MS nr. 219/ 2002 Norme tehnice privind gestionarea deşurilor rezulatat din
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionale dedate privind
deşeurile rezultate din activitățile medicale.
16. H.G 355/2007 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor.
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XII. DEFINIŢII
- absența microorganismelor vii care pot cauza boala.
- utilizarea produselor chimice pentru reducerea numărului de
microorganisme de pe suprafața pielii sau a țesuturilor vii.
Contaminare
– prezența agenților infecțioși pe suprafața corpului, lenjerie, instrumentar
moale, instrumente, jucării și alte obiecte, apă șI alimente.
Decontaminare
– îndepărtarea agenților infecțioși și a materiei organice de pe obiecte,
instrumente, ca parte componentă a procesului de refolosire, pentru a fi
manipulate în siguranță când sunt curate, dezasamblate.
Curățire
– îndepărtarea în totalitate prin procedee fizice sau chimice de pe obiecte și
suprafețe a materiei organice (care ar putea permite supraviețuirea sau
multiplicarea agenților infecțioși) și îndepărtarea unui număr suficient de
mare de microorganisme pentru reducerea riscurilor de expunere a celor
carele manipulează.
Predezinfecție
– îndepărtarea germenilor patogeni de la nivelul materialului medico –
chirurgical în proporție de 95 – 98%.
Dezinfecție
– procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate
microorganismele patogene de pe obiectele din mediul inert, cu excepția
sporilor bacterieni.
Dezinfectant
– compus chimic care distruge microorganismele vii, cu excepția sporilor
bacterieni.
Detergent
– produs destinat curățării format din componente esențiale (agenți de
suprafață) și complementare (adjuvanți).
Detergent – dezinfectant – produs destinat curățării și care prin compoziția chimică
are și efect dezinfectant.
Sterilizant chimic – compus chimic care în condiții bine definite poate distruge
bacteriile în formă sporulată.
Antiseptic
– dezinfectant utilizat pe piele sau pe alte țesuturi vii.
Remanență
– proprietatea unui antiseptic/dezinfectant de a avea efect prelungit mai
multe ore după aplicare.
Bactericid
– produs capabil să distrugă formele vegetative ale bacteriilor.
Bacteriostatic
– produs care inhibă dezvoltarea bacteriilor (multiplicarea lor).
Sporicide
– produs capabil să distrugă sporii bacterieni.
Sterilizare
– distrugerea completă a tuturor formelor microbiene vii, inclusiv a sporilor
bacterieni.
Steril
– fără microorganisme vii.
Microorganism
– organism viu care nu este vizibil cu ochiul liber.
Flora normală
– totalitatea microorganismelor prezente în mod normal pe suprafața pielii
și a mucoaselor.
Microorganism tranzitoriu (flora) – microorganism care colonizează temporar pielea sau
mucoasele organismului, izolat repetat. Flora permanentă sau tranzitorie
poate fi ușor transmisă prin mâna personalului de îngrijire dacă aceasta nu
este îndepărtată prin spălarea mâinilor.
Microorganism patogen – microorganism capabil să determine o boală.
Asepsie
Antisepsie
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Microorganism resident (flora pielii) – microorganism izolat repetat de pe pielea mai multor
persoane.
Flora de colonizare – este constituită din diverse microorganisme rezidente sau
tranzitorii, de regulă nepatogene.
Infecție
– pătrunderea și multiplicarea unui agent infecțios în organismul uman;
termenul de ”infecție” nu este sinonim cu ”boală infecțioasă”; rezultatul
infecției poate fi inaparent (infecții inaparente) sau manifest (boală
infecțioasă). Prezența agenților infecțioși vii pe suprafața externă a corpului,
pe îmbrăcăminte sau pe diferite obiecte nu reprezintă o infecție, suprafețele
și/sau obiectele respective fiind doar contaminate.
Infecție endogenă
– infecție cauzată de flora pacientului ca urmare a actelor invazive.
Infecție exogenă – infecții incrucișate transmise prin intermediul mâinilor sau a instrumentelor,
legate de contaminarea mediului de spital.
Infecție inaparentă – un proces infecțios care nu se manifestă simptomatic (clinic).
Infecție nosocomială - sinonim: infecție dobândită (contractată) în spital. Infecția își are originea
într-o instituție sanitară; ca exemplu, infecția care apare la un pacient
internat în spital sau în altă unitate de asistență medicală și care nu era
manifestă sau în incubație la momentul internării sau al primirii unui
serviciu medical. Este inclusă și infecția dobândită în spital dar care devine
manifestă după externare; de asemenea, infecțiile ce pot apare la personalul
medico – sanitar.
Accident prin expunere la produse biologice – orice expunere accidentală la sânge, la un lichid
biologic contaminat cu sânge sau la un fluid care poate să conțină agenți
patogeni transmisibili, care presupune lezarea tegumentlor sau proiectare
pe mucoase/tegumente lezate.
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