Igiena Mâinilor
•

ORIENTARE
PE SCURT

Decontaminarea eficientă a mâinilor reduce semnificativ riscul
transmiterii agenților infecțioși care cauzează infecțiile asociate
asistenței medicale (IAM) și ajută la prevenirea rezistenței
antimicrobiene (WHO, 2017).
Toată suprafaţa mâinilor, inclusiv încheieturile, trebuie să fie
curățată.
Alcoolul gel nu trebuie utilizat pentru igiena mâinilor în cazul în
care pacientul are diaree și / sau vărsături, deoarece acesta
poate fi ineficient.
Păstrați-vă unghiile scurte, mânecile suflecate, fără lac de
unghii/gel/unghii false, inele cu piatră, ceasuri de mână/brățări
(Loveday et al, 2014).

•
•

Precauţiuni
Standard
de Control
a Infecţiilor
(PSCIs)
PUNCTELE CHEIE
Precauţiunile standard sunt o serie
de măsuri care reduc riscul de
transmitere a infecției, din surse
cunoscute și necunoscute și care
trebuie utilizate tot timpul pentru
protejarea tuturor pacienților /
rezidenților / utilizatorilor de
servicii.
Sângele şi TOATE fluidele corpului
sunt considerate potenţial
infectate.
Precauţiunile standard:
• Igiena mâinilor;
• Utilizarea echipamentului
personal de protecție (EPP);
• Utilizarea și eliminarea în
condiţii de siguranță a
obiectelor ascuțite;
• Igiena mediului;
• Scurgeri de sânge/fluide
corporale
• Principiile asepsiei

Contacte locale cheie

•

Echipamentul personal de protecţie (EPP)
•
•
•

Cel mai frecvent utilizate EPP sunt mănușile, șorțurile de unică
folosință și protectoarele faciale.
Evaluarea riscului procedurii va determina alegerea EPP.
EPP trebuie schimbat după fiecare pacient și / sau după
finalizarea unei proceduri (Loveday et al, 2014).

Nu există
contact cu
fluidele
corpului

Nu necesită
EPP

Contact cu uniforma/
imbrăcămintea
pacientului sau
echipament
contaminat

Contact cu
fluidele corpului risc redus de
stropire

Şorț de unică
folosință

Mănuși și șorț de
unică folosință

Contact cu fluidele corpului risc ridicat de stropire

Mănuși și sort de unică
folosință/ halate cu mâneci
lungi plus ochi / protector
facial

Utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a
obiectelor ascuțite
Adoptă următoarele proceduri pentru a reduce riscul de accidentare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deşeurile TALE sunt responsabilitatea TA.
TU elimini deșeurile la punctul de îngrijire.
Niciodată nu recapişonaţi sau îndoiţi acele înainte de eliminare.
Folosiţi dispozitive ascuţite sigure unde sunt disponibile.
Containerele cu înţepătoare nu trebuie să fie depozitate la
îndemâna copiilor.
Utilizați mecanismul de închidere temporară a containerului
între utilizari pentru a reduce riscul scurgerilor accidentale.
Semnați si dataţi containerul la asamblare și închidere.
Închideţi atunci când se ajunge la linia de umplere.
Urmați politica locală pentru gestionarea incidentelor de
expunere profesională (PHW 2014).

Adăugați aici

Igiena Mediului
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Mediul de îngrijire trebuie să fie vizibil curat, fără obiecte și
echipamente neesențiale, fără praf și murdărie și plăcut pentru
pacienți, vizitatori și personalul medical.

Informații suplimentare locale
(Nu au fost aprobate de către IPS)

Adaugați aici

•
•
•

Nivelul de curățare trebuie să fie crescut în cazurile de infecție,
colonizare și în timpul focarelor.
Echipamentele folosite în îngrijirea pacientului trebuie să fie
curățate și decontaminate după fiecare utilizare (PHA, 2017).
Echipamentele de unică folosință NU trebuie reutilizate
(MHRA, 2013).

Scugeri de sânge/fluide corporale
•

Scurgerile trebuie să fie eliminate imediat folosind un „kit de
scurgere“ dacă este disponibil. Dacă nu există kit îmbrăcați
EPP, înlăturaţi excesul de lichid cu prosoape de hârtie, ventilați
zona și dezinfectaţi cu un agent cu eliberare de clor (urmând
instrucțiunile producătorului), urmat de detergent și apă și se
lasă să se usuce (HPS 2016).
• În cazul în care este vorba de scurgeri de urină este important ca
acestea să nu fie tratate cu ajutorul unui agent cu eliberare de
clor deoarece acest lucru poate duce la eliberarea de clor gazos.
Prin urmare, aceste scurgeri sunt mai întâi absorbite folosind
prosoape de hârtie (un agent de gelifiere poate fi utilizat pentru
a solidifica scurgerea), eliminate ca deșeuri medicale (deșeuri
clinice) și zona spălata cu detergent și dezinfectant (HPS 2016).

Principiile asepsiei
•
o
o
o

Tehnica aseptică trebuie utilizată pentru orice procedură care
străbate bariera naturală de apărare a organismului, cum ar fi:
Inserția și întreținerea dispozitivelor invazive.
Perfuzare de lichide sterile și medicamente.
Îngrijirea plăgilor și inciziilor chirurgicale (Loveday et al 2014).
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