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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Prevenirea și controlul infecțiilor, o banală înșiruire de cuvinte 
la prima citire, ascund de fapt un domeniu pe cât de simplu pe atât de 
complex. Ca o pânză de păianjen invizibilă, acesta se întinde peste 
majoritatea specialităților medicale, influențându-le în mod pozitiv sau 
negativ, în funcție de pregătirea personalului medical și a 
profesioniștilor din acest domeniu. Buna înțelegere a noțiunilor de 
bază în prevenirea și controlul infecțiilor, cooperarea atât pe verticală 
cât și pe orizontală a celor implicați în oferirea îngrijirilor medicale cât 
și dorința acestora de perfecționare/dezvoltare sunt elementele cheie 
care pot garanta servicii medicale de calitate. 

În anul 2013, Infection Prevention Society, una din cele mai 
renumite organizații de profil din Anglia, sub tutela doamnelor Carole 
Hallam, Ramona Marincaș și a colegelor/colegilor acestora, reușesc, cu 
susținerea celor de la BBraun, să scrie prima ediție a cărții Primum Non 
Nocere – În primul rând să nu faci rău. Această carte sau mai bine zis acest 
ghid/manual de bune practici în prevenirea și controlul infecțiilor, este 
deosebit deoarece a fost realizat exclusiv pentru România. O selecție de 
proceduri, tehnici și experiențe bazate pe dovezi, importate din Anglia dar 
adaptate cerințelor românești, alcătuiesc conțintul acestei cărți. Oferită 
inițial asistentelor ca un ABCdar în prevenirea și controlul infecțiilor, cartea 
a adus informații utile inclusiv medicilor, atingând exact acele elemente 
care fac diferența între o îngrijire medicală de calitate și una la risc.   

Anul 2019, aduce o nouă ediție a acestei cărți, îmbunătățită și 
actualizată cu ultimele informații din domeniu, beneficiind de suportul 
complet al Asociației pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor (APCI).  
În calitate de președinte APCI și medic primar epidemiolog, consider 
această carte un ”must have” în biblioteca oricărei unități sanitare și o 
lectură obligatorie pentru oricine dorește să înțeleagă care sunt 
măsurile necesare unei îngrijiri centrate pe om, calitate și siguranță. 

O muncă de voluntariat extraordinară, o dedicație față de 
meserie ieșită din comun și o inimă enormă caracterizează întreaga 
echipă din spatele acestei cărți.  
Vă mulțumim!  
  

dr. Sergiu Sîngeorzan 
Președinte APCI 
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PREFAȚĂ 
 

 Programele de control al infecțiilor asociate asistenței medicale  
sunt eficiente  ca și concept, dar implementarea lor în practica curentă 
este adesea împiedicată de lipsa de sprijin din partea decidenților din 
administrația spitalelor și în primul rând  de nerespectarea  acestora  
de către  personalul medical: medici, asistenți medicali precum și alți 
lucrători din domeniul sănătății.  Mulți  profesioniști din domeniul  
nostru de activitate  suferă de „sindromul Omo” –  susțin  că sunt 
întotdeauna curați,  chiar  sterili, că microbii dacă nu se văd nu 
există.  Mulți sunt vizibil supărați atunci când  sunt atenționați  că  nu 
respectă precauțiunile standard și se  simt  jigniți atunci când se 
sugerează că pot fi potențiali vectori ai  unor infectii  și  pot răspândi 
microorganisme  cu  potențial patogen  printre pacienții lor. 
  În acest context infecțiile dobândite în  spital se constituie în 
adevărate  provocări profesionale adresate   medicilor și asistenților 
medicali nevoiți să le depisteze în timp util și să le trateze,  în același 
timp fiind nevoiți să respecte și să aplice o serie de măsuri  practice 
care să le limiteze și chiar să le elimine.  
 Acesta este cred  și scopul ediției a doua a cărții PRIMUM NON 

NOCERE - ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU, în care găsim date  actualizate  
referitoare  la microorganismele patogene sau condiționat patogene 
implicate în nosocomialitate dar și  modul în care aceste infecții pot fi 
controlate. Cartea prezintă particularitățile procesului epidemiologic, așa 
numitul lanț al  infecției în IAAM,  și subliniază importanța respectării  
precauțiilor standard  și a precauțiilor  de izolare pentru reducerea 
transmiterii și strategiile de reducere a VAP, CR-BSI, CAUTI. Prevenirea 
infecțiilor  chirurgicale,  tehnici aseptice recomandate, posibilități de  
evaluare și îngrijire a plăgilor, prescierea corectă a antibioticelor,  
decontaminarea, dezinfecția, sterilizarea  instrumentarului chirurgical, 
dispozitive medicale invazive și rolul lor în nosocomialitate, dețin capitole 
importante revizuite și actualizate. Curățenia mediului de spital,  
importanța   igienei  alimentelor și a apei, auditul și supravegherea  în 
prevenirea infecțiilor nosocomiale sunt capitole care întregesc 
prezentarea aspectelor atât de importante în nosocomialitate. 
Recomandările din această carte sunt destinate să sprijine și nu să 
înlocuiască o bună judecată clinică. 
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 În afara legislatiei sanitare rigide și care de multe ori nu ne dă 
răspunsuri la aspectele  practice cu care ne confruntăm în activitatea 
zilnică, și mai presus de noțiunile teoretice pe care le deprindem citind 
sau consultând carți, mergând la cursuri de perfecționare sau la 
manifestări stiințifice  de interes pentru noi,   
 Această carte: 
-  oferă cititorilor, pe care îi îndemn să o citeasca  și să o înteleagă dar 
mai ales să o aplice,   soluții practice privind  activitățile  zilnice care au 
în centru siguranța pacientului,  îndelung exersate de autori, și deja 
probate în tara lor Anglia, și de coautori în Romania,  
- ne actualizeaza  o serie de cunoștințe  profesionale deja cunoscute, 
- ne pune în acord cu directivele europene pe care le vom înțelege mai 
bine  și le  vom putea aplica sâguincios și profesional.  
 

Prof. univ. dr. Codruța Nemet   
Universitatea TRANSILVANIA Brașov 

Facultatea de Medicină 
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CAPITOLUL 1 
INTRODUCERE ÎN  MICROBIOLOGIE 

 

DAVID TUCKER 
Actualizat de Carole Hallam 

 
Capitolul  oferă o privire de ansamblu asupra microorganismelor, cu  

accent deosebit pe cele potenţial sau certificat patogene. Aceste 
microorganisme au capacitatea de a produce infecţii  motiv  pentru care  
reprezintă un risc pentru orice persoană  expusă  într-o instituţie medicală 
sau în comunitate.  

Scop: prezentare generală a microorganismelor cu impact 
negativ asupra  stării de sănătate a pacienţilor spitalizaţi a celor din 
ambulatorul de specialitate dar și a personalului medical și auxiliar și al 
vizitatorilor.  

Se vor prezenta: 
-  clasificarea microorganismelor,  
- fazele creșterii și multiplicării  microorganismelor în mediu  

lichid, 
- tipurile de infecţii pe care le pot produce. 

Prezenta expunere  nu detaliază  noțiuni de microbiologie 
generală și specială, necesitând aprofundarea cunoștințelor prin 
consultarea  literaturii de specialitate.  

 
Rezultatele aşteptate după parcurgerea acestui capitol: 
După ce parcurgeţi acest capitol,  veţi  fi la curent cu   noțiuni 

despre: 
-  clasificarea microorganismelor pe baza caracteristicilor lor,  
- fazele creșterii și multiplicării  microorganismelor în mediu  

lichid (in vitro), 
- creșterea și multiplicarea germenilor în  organismul uman (in 

vivo),  
- deosebiri  între  bacterii, virusuri, fungi, protozoare,  
- potenţialul microorganismelor de a cauza infecţii.  

 
 Introducere 

 Asimilarea unor cunoștințe de bază despre microorganisme 
precum caracterele tinctoriale, habitatul, rezistența în mediu, caractere 
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de patogenitate, boala la om, epidemiologie,  este esenţială pentru 
aplicarea corectă a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor. Acest 
capitol  oferă informații fiind însă  necesară parcurgerea unor 
materiale didactice suplimentare pentru aprofundarea înţelegerii 
domeniului. 

Microbiologia medicală este ştiinţa care se ocupă cu studiul 
microorganismelor implicate în patologia umană şi interacţiunile 
dintre om şi aceste microorganisme.  Acestea sunt  atât de  mici încât 
nu sunt  vizibile cu ochiul liber şi de aceea este necesară utilizarea unor 
echipamente speciale – microscoape- pentru a putea  fi vizualizate.  

Prezenţa microorganismelor a fost demonstrată pentru prima 
dată în secolul XVII de către Antony Van Leeuwnhoek care le-a denumit 
animalicule,  cu ajutorul  unui microscop, ale cărui principii sunt 
aplicate şi echipamentelor utilizate în prezent1. 

Pe mediile de cultură  microorganismele  cresc grupate în 
colonii vizibile cu ochiul liber, însă nu aceasta este forma şi mediul  de 
viață  în care se întâlnesc în mod obişnuit. 

Ideea că microorganismele pot determina  boli  a aparut   la 
mijlocul secolului XIX ca urmare a cercetărilor efectuate de către Louis 
Pasteur, care a demonstrat  asocierea posibilă a  bacteriilor  cu starea 
de infectie2, fapt cofirmat și de către Robert Koch prin cercetarile sale.  
 Postulatele lui Koch3 sunt un set de patru criterii formulate 
de Robert Koch și Friedrich Loeffler în 1884, îmbunătățite și publicate 
de Koch în 1890. Scopul acestor criterii este acela de a stabili o relație 
cauzală între un microb și boala pe care o cauzează. Koch a aplicat 
aceste postulate pentru a determina cauza.   
 Un agent patogen trebuie: 

1. Să fie găsit în leziunea unei boli; 
2. Să fie izolat de la gazda infectată și crescut într-o cultură 

pură; 
3. Inocularea unui asemenea agent patogen  într-o altă gazdă 

sănătoasă  trebuie să inițieze boala; 
4. Să fie recuperat din nou de la a 2-a gazdă infectată 

experimental. 
Deşi aceste postulate formează piatra de temelie pentru 

înţelegerea infecţiilor bacteriene, ele s-au dovedit  în timp  a fi prea  
îngust  definite, lucru deloc surprinzător odată cu progresele ştiinţei. 

 Încă din 1858 Florence Nightingale, un adevărat pionier în 
îngrijirea bolnavilor spitalizaţi, a promovat ideea reformării  spitalelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch
https://ro.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Loeffler
https://ro.wikipedia.org/wiki/1884
https://ro.wikipedia.org/wiki/1890
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elaborând  standardele igienice  ce sunt necesar a fi respectate privind 
curăţenia, buna aerisire şi sanitaţia, pentru prevenirea infecţiilor 
nosocomiale pe care le numește boli zimotice.  

    Dr. John Snow, considerat parintele epidemiologiei moderne, 
prin studiile efectuate asupra cauzelor care au determinat epidemia 
de holera din  Soho - Londra  din anii 18506, a demonstrat   că apa 
contaminată cu vibrioni holerici  a fost sursa  bolii. 

Microorganismele  au o raspandire ubicuitară  în mediu. 
Majoritatea  lor nu vor avea un impact major şi este improbabil să 
cauzeze îmbolnăviri la om.  Unele microorganisme au un impact 
benefic în timp ce un număr relativ mic sunt  condiționat patogene 
sau certificat patogene  putând determina  boala, infecţia  evoluând 
uneori infaust spre deces. Pentru a-și dovedi caracterul patogen  
microorganismele trebuie să pătrundă în organism, într-o doză 
minimă infectantă, să depășească poarta de intrare, să se multiplice, 
să fie capabile să învingă sistemul imun al individului şi să producă un 
efect nedorit potenţial dăunător – infecția.   

 Organismul uman este colonizat cu bacterii care trăiesc pe 
suprafața acestuia -tegumente, mucoase precum nazală, conjunctivală, 
oro-faringiană și la poarta de intrare a tractului urogenital, respirator, 
digestiv -  fără a avea capacitatea de a  determina alterări  morfo-
funcționale ale țesuturilor. Ele se numesc comensale    şi  pot avea o 
relaţie benefică cu “organismul gazdă”. Totuşi, dacă aceste 
microorganisme ajung în alte părţi ale organismului (de exemplu prin 
leziuni ale pielii), ele pot cauza infecţii (Escherichia coli, comensal al 
intestinului este  o cauză frecventă a infecţiilor de tract urinar 
ascendent, în principal datorită proximităţii anusului  fata de  orificiul 
uretral).  
   

Elemente-cheie: 
Microorganismele comensale, saprofite sunt microorganisme care trăiesc în 
organism fără a cauza prejudicii şi care pot fi benefice pentru gazde. 
Microorganismele conditionat  patogene  si cele certificat patogene sunt 
microorganisme capabile să cauzeze boală/ infecţie.  

 
 Pentru parcurgerea logică a acestui subiect, capitolul e împărţit 

astfel: 
• Clasificare.  
• Tipuri de microorganisme. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germ_theory_of_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Germ_theory_of_disease


12 

• Fazele creșterii și multiplicării  microorganismelor. 
• Exemple de microorganisme şi infecţiile pe care acestea le pot 

cauza.  
Clasificare 

 Microorganismele se clasifică  în 4 categorii principale: 
• Bacterii. 
• Virusuri. 
• Fungi. 
• Protozoare. 
 Toate fiinţele sunt formate din una sau două structură celulare: 

eucariote şi procariote.2 Celulele eucariote sunt aranjamente complexe, 
fiind piesa fundamentală a multor structuri vii, incluzând  animalele, 
plantele, fungii şi protozoarele. În aranjamentele lor, celulele eucariote 
au numeroase funcții în cadrul unei structuri complete.  

 Celule procariote sunt structuri simple, formând organisme 
unicelulare, cum ar fi bacteriile.  

 
 Bacteriile 
 Bacteriile sunt clasificate pe baza a trei caracteristici 

principale:1 afinitatea tinctorială   a peretelui celular, forma celulei şi 
utilizarea oxigenului. 

       Coloraţia Gram: În secolul XIX Christian Gram, un bacteriolog 
danez, a dezvoltat o tehnică de colorare a microorganismelor care 
permite vizualizarea lor la microscop (având peretele subţire bacteriile 
sunt transparente şi greu de vizualizat). 

        Când un colorant albastru (de obicei cristal violet) şi iod sunt 
aplicate pe bacterii, dacă este reţinut de către peretele celular la 
spălarea cu acetonă, bacteriile se vizualizează la microscop având 
culoarea albastru închis, acestea sunt bacteriile Gram-pozitiv.  

         Bacteriile al căror perete celular nu absoarbe cristalul violet sunt 
cele Gram-negativ, şi pentru vizualizarea lor la microscop este necesară 
aplicarea unui al doilea colorant roşu, de obicei safranină (culoarea roşie).  

▪ Forma (morfologia): După ce sunt vizualizate, bacteriile sunt 
descrise după forma lor. Aceste forme sunt: 

• Coci – formă rotundă 
• Bacili – formă cilindrică, de 

bastonaş 
• Spirochete – formă spiralată 
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În funcţie de potenţialul redox bacteriile se împart în: 
 

   1. strict 
aerobe folosesc 
O2 ca acceptor 
final unic, posedă 
toate enzimele 
lanţului 
respirator 
(bacilul piocianic, 
bacilul 
tuberculos). 
 

2. strict 
anaerobe cresc 
în mediu fără 
oxigen, nu 
supravieţuiesc în 
prezenţa O2 care 
nefiind redus are 
efect caustic 
(bacilul tetanic).  

3 aerobe, 
facultativ 
anaerobe, au 
cantităţi mici de 
peroxidază şi se 
pot adapta la 
ambele tipuri de 
respiraţie 
(Escherichia coli, 
stafilococul auriu, 
streptococii 
piogeni).  

4. anaerobe, 
microaerofile 
suportă mici 
cantităţi de O2. 
Dau infecţii 
profunde. Au 
cantităţi mici de 
catalază 
(Campylobacter, 
Spirochetele). 
 

 
 Bacteriile formatoare de spori  

Bacteriile formatoare de spori se definesc după capacitatea lor de a 
forma sau nu spori bacterieni. Aceste bacterii pot supravieţui  în condiţii de 
mediu nefavorabile prin învelirea unor particule de ADN în membrană 
celulară, care le serveşte la protecţie faţă de condiţiile nefavorabile de viaţă, 
când condiţiile se îmbunătăţesc sporii pot regenera în microorganisme 
viabile. Sunt  formaţiuni endocelulare. Sporogeneza are loc în jurul 
nucleului bacterian unde se dispun structuri ce conţin H20 legată, conferind 
o rezistenţă deosebită la variaţiile de temperatură şi uscăciune, substanţe 
chimice, raze UV, antibiotic. Rezistenţa sporilor poate fi apreciată la ani sau 
zeci de ani de zile. Rezistă la temperaturi de peste l000 C, timp de 2-3 ore. 
Sunt distruși prin autoclavare. Rezistenți la uscăciune. Sensibili la formol, 
propriolactonă, dar anumite specii pot rezista săptămâni de zile în alcool. În 
condiţii favorabile sporii germinează trecând în forma vegetativă.  

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

 

Forma Coloraţia 
Gram 

Necesarul 
de  oxigen  

Exemple Localizare mai 
frecventă 

Coci Gram-
pozitivi 

 Aerobi Staphylococci: 
aureus 
 epidermidis 

Piele 
Mucoase 

Coci Gram-
pozitivi 

 Aerobi 
Facultativ- 
anaerobi 

Streptococi: 
grup A 
(pyogenes) 

 
 Faringe & piele 
Intestin & vagin 
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 grup B 
 

Bacili Gram-
negativi 

 Aerobe Escherichia coli 
Klebsiella spp. 

 Intestin 

Bacili Gram-
negativi 

 Anaerobe Bacteroides 
fragilis 

 Intestin 

Bacili  
( acido-
alcoolo-
rezistenţi) 

Pozitiv 
Necesită 
coloraţie 
specială. 

 Aerobe Mycobacterium 
tuberculosis 

Plâmân 

Spirochete Necesită 
coloraţie 
specială 

?  Aerobe Treponema 
pallidum 

Piele 
Mucoase 

 
 Bacteriile au peretele celular format fie din peptidoglican 

(carbohidraţi şi aminoacizi) fiind  catalogate drept Gram-pozitive, fie 
dintr-o combinaţie de fosfolipide şi peptidoglican -  Gram-negative. 
Microorganismele Gram-negative dețin în stratul extern lipopolizaharide, 
care pot produce endotoxine cu acţiuni nocive  asupra gazdei.    

Bacteriile se reproduc printr-un proces de diviziune binară, 
adică celula se divide pentru a forma două celule fiice. Cele mai multe 
celule sunt incapabile de deplasare independentă, dar unele 
microorganisme Gram-negative, ca de exemplu Escherichia coli şi 
Pseudomonas  aeruginosa dețin   flageli - organe de locomoţie, uşor de 
evidenţiat în preparate proaspete.  

 
Pentru a putea supravieţui, bacteriile au nevoie de: 
-  un aport continuu de nutrienţi (surse de carbon şi azot); 
- umiditate – în special microorganismele Gram-negative care 

cresc repede în medii umede, dar mor rapid la uscăciune, 
spre deosebire de microorganismele Gram-pozitive  care 
supravieţuiesc perioade îndelungate de timp în mediu uscat; 

-  oxigen – vezi descrierea de mai sus; 
- o anumită  temperatură – bacteriile care  trăiesc cel mai 

frecvent în asociere cu organismul uman sunt cel mai intens 
active la temperatura corpului;  

- aciditate – cele mai multe bacterii preferă pH-ul neutru, 
altele pot supravieţui la valori extreme de pH. 
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Virusurile 
Spre deosebire de microorganismele prezentate anterior, 

virusurile sunt structuri acelulare, care sunt formate dintr-o moleculă 
de acid nucleic (ADN sau ARN) protejată de o capsidă (înveliş proteic). 
Sunt paraziţi obligatorii: pentru multiplicare şi supravieţuire este 
necesară pătrunderea lor într-o celulă-gazdă. În mod normal virusul va 
distruge celula-gazdă, iar apoi se va muta pentru a infecta o celulă 
adiacentă.2  

 
 Fungi 

 Sunt   organisme  eucariote   uni   sau   multicelulare, 
heterotrofe. Au un perete rigid î n structura ca ruia intra  chitina nu 
mureina. Sunt protiste superioare. 

 Micologia  medicala  se  preocupa  doar de fungii microscopici  
care pot  î mbolna vi omul, determina nd – micoze. 
  Din punct de vedere morfologic se disting 2 grupe: 

-  fungii filamentos i sau mucegaiurile, 
-  levurile sau drojdiile care  formeaza  un grup taxonomic 

heterogen. 
 
Fungii filamentoşi – produc filamente sau hife care se ramifică şi 

formează o reţea sau masă denumită miceliu.  
Levurile – celule rotunde sau ovalare care se reproduc prin 

înmugurire din diviziunea unei celule parentale.2   
 

            Protozoare  
 Organisme unicelulare, cu sau fa ra  membrana , cuprinza nd unul 
sau mai  mult i  nuclei  s i  prezenta nd  o  reproducere  sexuata    sau 
asexuata . Au corp deformabil, prezenta nd forme diverse  ce variaza  de 
la o specie la alta sau chiar î n cadrul speciei.   Nutrit ia se realizeaza  fie 
prin fagocitoza , fie prin endoosmoza . Mobilitatea   protozoarelor se 
datoreaza  fie  pseudopodelor, fie  flagelilor sau cililor2. 

  
 Curba de supravieţuire a microorganismelor 

 Supravieţuirea microorganismelor este determinată în primul 
rând de  disponibilitatea nutrienţilor care le asigură  creşterea celulară,  
aceasta fiind inhibată în lipsa lor ducând  în final la moartea 
germenilor.  
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 Viteza cu care coloniile se extind depinde de:  disponibilitatea 
nutrienţilor, de factorii de mediu şi de microorganismul însuşi, cu 
dublarea celulelor dependentă în primul rând de rata de reproducere a 
microorganismului.  

 Fazele creșterii și multiplicării  microorganismelor în mediu  
lichid (in vitro)  sunt: 

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

condiţii de mediu. Se produc, pe baza metabolismului bacterian 
normal, enzime și metaboliți care ating la un moment dat un 
prag când se declanșează multiplicarea. 

• Faza exponenţială (de multiplicare logaritmică) – log (C&D):  
bacteriile se înmulţesc în progresie logaritmică constantă până 
când se consumă nutrienţii sau se acumulează metaboliţi toxici 
si se produce  dezechilibrul de concentrație ionică (cu scăderea 
valorii pH-ului). Sensibilitatea la antibiotice a microbilor 
rămâne crescută. 

• Faza staţionară (E): epuizarea nutrienţilor sau acumularea 
toxinelor opresc creşterea; deşi unele celule mor iar altele se 
divid, numărul bacteriilor rămâne constant. În această fază are 
loc o activitate metabolică endogenă, prin care celula își 
sintetizează rezerve de energie și produși intermediari necesari 
menținerii în viață în noile condiții. Scade sensibilitatea 
tulpinilor la chimioterapice. 

Elemente-cheie: 

• Microorganismele nu sunt vizibile cu ochiul liber fiind necesar a 
utiliza microscopul optic sau electronic.  Pe medii de cultură 
lichide sau solide sunt vizibile,  fiind organizate în colonii care  au 
anumite caracteristici de identificare.  

• Nu toate microorganismele sunt patogene pentru oameni, unele 
putând fi benefice gazdei. 

• Anumite microorganisme pot fi caracteristice  anumitor situsuri 
ale organismului precum tegumente și mucoase: nazală, 
conjunctivală, orofaringiană, a tubului digestiv, genito urinară. 

• Toate microorganismele necesită anumite condiţii pentru 
supravieţuire, creștere și multiplicare;  cunoaşterea acestor  
cerinţe pot contribui   la supravegherea , controlul și combaterea 
infecţiilor potenţiale. 
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• Faza de declin (F): La un moment dat, proporția de celule care 
mor depașește rata de multiplicare a celulelor viabile, până când 
multiplicarea încetează complet.  În realitate, un număr mic de 
colonii supravieţuiesc, permiţând regenerarea odată cu 
introducerea de noi nutrienţi iar creşterea  și multiplicarea va 
reapare.     

 
Figura nr. 23 

 

 
 
Introducere în infecţii 

 
Se vor prezenta câteva infecţii întâlnite în unităţile sanitare.2 

Deşi se pune accent pe infecţiile bacteriene ca fiind cele mai comune, se 
face şi o scurtă prezentare a  infecţiilor determinate de virusuri și  
fungi. Este necesar studiul suplimentar pentru aprofundarea 
cunoştinţelor. 

 
 Infecţiile bacteriene 

Următoarele bacterii sunt cele mai frecvent implicate  în 
etiologia infecţiilor, în special a celor asociate îngrijirilor medicale. 
 Coci Gram pozitivi: 

Stafilococii - bacterii Gram pozitive dispuşi în grămezi 
neregulate asemănătoare „ciorchinilor de struguri”.3 Unii colonizează 
în mod normal pielea şi mucoasele, în timp ce alţii cauzează infecţii 
supurative, abcese, alte infecţii piogene, septicemii şi deces. Cele două 
tipuri principale de infecţii stafilococice sunt cele determinate de 
Staphylococcus aureus şi de Staphylococcus epidermidis.3 
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▪ Staphylococcus aureus se întâlneşte în mod obişnuit  colonizând 
zone de tegument integru , cum sunt narinele, axilele, zonele 
inghinale, perineul.  Dacă are posibilitatea pătrunderii prin 
piele, el poate cauza infecţii importante, care variază de la 
infecţii cutanate superficiale, cum ar fi furuncule, impetigo  şi 
abcese, până la infecţii mai grave, cum ar fi infecţii de plagă, 
osteomielită, septicemie, endocardită.  

▪ Unele tulpini pot produce toxine care cauzează o gamă largă de 
îmbolnăviri, inclusiv sindromul de şoc toxic, sau necroza 
extensivă a ţesutului, de exemplu Staphylococcus aureus 
producător de leucocidină Panton-Valentine sau toxiinfecţii 
alimentare.  Teama publică  faţă de tulpinile de  Staphylococcus 
aureus este mare din cauza tulpinilor rezistente la meticilină 
(MRSA). Staphylococcus aureus cauzează infecţii atât în mediul 
de spital, cât şi în comunitate, indiferent de  spectrul de 
rezistenţă la antibiotice. Microorganismul este cunoscut pentru 
capacitatea sa  de a câştiga rezistenţă la antibioticele din grupul 
penicilinelor, în principal prin producerea enzimei β-lactamază 
care întrerup activitatea antibioticelor. 

▪ Staphylococcus epidermidis colonizează pielea şi este un 
stafilococ coagulaz-negativ (SCN).  Coagulaza este o enzimă care 
coagulează plasma prin reacţie cu un factor plasmatic şi este 
caracteristică Staphylococcus aureus.   Stafilococii coagulază 
negativi au devenit importanţi prin afinitatea lor pentru 
dispozitive de plastic sau metal implantate în organism, cum 
sunt cateterele venoase, protezele articulare sau valvulare,  
creând probleme semnificative în folosirea acestora în medicină. 
In secţiiile de chirurgie cardio-vasculară determină infecţii de 
pace-maker, de grefă vasculară, mediastinite, miocardite. După 
cum în ortopedie determină  infecţii asociate cu dispozitive 
ortopedice, protezele articulare, rar osteomielită. Nu este de 
neglijat nici implicarea sa  în infecţiile tractului  urinar: cistită, 
uretrită, pielonefrită precum și  în peritonita asociată cu dializa 
peritoneală ambulatorie. SCN sunt frecvent implicaţi în 
septicemii. 
 
Streptococii - coci Gram pozitivi dispuşi în perechi sau lanţuri.3  

Streptococii sunt un grup larg de bacterii, membri ai florei normale a 
omului şi care cauzează îmbolnăviri numai când ajung într-un situs  în 
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care nu se regăsesc în mod normal, sau prin transmitere de la o 
persoană la alta. Pot determina o gamă largă de infecţii. Aceste bacterii 
sunt clasificate după morfologie, după  aspectul pe agar sânge 
(germene care produce hemoliza), markerii serologici ai peretelui 
celular şi alţi factori. Peretele celular al streptococilor β-hemolitici 
produce un antigen, funcţie de care sunt clasificaţi  în serogrupuri, 
cunoscute sub numele de grupuri Lancefield (de la A la S). Capacitatea 
hemolitică  este cea mai  semnificativă în fasceita necrozantă 
(determinată în principal de streptococii de  grup A, deşi pot fi 
implicate şi alte microorganisme), în care se eliberează exotoxine care 
cauzează necroză rapid progresivă a ţesuturilor moi.  

• Streptococii de  grup A (Streptococcus pyogenes) sunt una din 
cele mai importante cauze de infecţii locale şi sistemice. Cel mai 
frecvent mod de transmitere este prin picături provenind din 
secreţii respiratorii sau de la nivel cutanat, cu apariţia unor 
infecţii variate, imediate  printre care faringita, impetigo,  sau la 
distanță: reumatism articular acut şi glomerulonefrită. 

• Streptococii de  grup B (Streptococcus agalactiae)  coci gram-pozitiv, 
bacterii comensale inofensive care fac parte din microbiota umană, 
colonizând tractul gastro -intestinal și genito-urinar la 30% dintre 
adulții sănătoși – purtători simptomatici inclusiv femeile 
gravide.  Colonizarea cu GBS nu provoacă  de obicei daune femeilor 
sănătoase, totuși în timpul sarcinii GBS poate provoca uneori boli 
grave pentru mamă și nou-născut.  Infecțiile cu  GBS la mama  
însărcinată pot determina corioamnioză  - o infecție severă 
a țesuturilor placentare, infecții  postpartum.   GBS în absența unor 
măsuri eficiente de prevenire  poate deveni  cauza majoră a unor 
infecții grave ale nou născutului: sepsis infecție 
neonatală, pneumonie și meningită, care poate duce la deces 
sau sechele pe termen lung.  

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

• Streptococcus pneumoniae e un comensal al tractului respirator 
superior şi poate cauza pneumonie, sinuzită, bacteriemie şi 
meningită. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coccus
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram-positive_bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiota
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_tract
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_tract
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymptomatic_carriers
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorioamnionitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Placental
https://en.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://en.wikipedia.org/wiki/Neonatal_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Neonatal_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequela
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequela
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 Coci Gram negativi: 
Cocii Gram negativi nu sunt o cauză importantă de infecţii 

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

 Bacili Gram negativi (Enterobacteriaceae) 
Enterobacteriaceae - familie  importantă de bacterii, fiind un 

grup mare de microorganisme care au ca habitat tractul intestinal al 
oamenilor şi al animalelor, putând cauza îmbolnăviri.3 Acest grup de 
microorganisme a dobandit o importanță semnificativă, de-a lungul 
ultimilor ani, datorită rezistenței crescute la antimicrobiene.  Unele fac 
parte din flora intestinală normală a omului, de exemplu Escherichia 
coli care poate cauza infecţii oportuniste, în timp ce alţii cum sunt 
Shigella, Salmonella sunt patogene pentru oameni. Sunt facultativ 
anaerobe sau aerobe, mobile, au structură antigenică complexă şi 
produc o  serie de toxine.   

Cele  două infecţii importante în această categorie sunt cele date 
de Escherichia coli şi Klebsiella pneumoniae. 

• Escherichia coli  este unul dintre primele genuri 
bacteriene, alături de Streptococcus,  care colonizeză 
intestinul uman și al nou-născuților. S- a raportat că mai 
multe tulpini de Escherichia coli   pot dezvolta un efect 
protector împotriva rezistenței la antibiotice. Considerat 
non-patogen, Escherichia coli  furnizează beneficii 
gazdei,  cum ar fi sintetizarea vitaminelor  K si B cu toate 
acestea, anumite tulpini de Escherichia coli pot provoca 
boli grave. De exemplu,  Escherichia coli  
enterohemoragică (EHEC) este un patotip  care provoacă  
o diaree de la formă ușoară pâna la severă,  putând 
determina la om  sindromul hemolitic-uremic. Tulpina  
O157 este cauza acestui sindrom hemolitic-uremic la 
copii prin producerea de verotoxină, bacteria fiind 
ingerată odată cu alimentele prelucrate termic 
necorespunzător, sau  pe cale fecal-orală, după contactul 
cu animalele de fermă (igiena mâinilor deficitară). Poate 
cauza infecţii când ajunge în afara mediului său  normal, 
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mai ales infecţii urinare, septicemii la imunocompromişi 
şi meningite la copii. 

• Klebsiella pneumoniae  cunoscut ca  fiind colonizator al  
plămânului, cavității orale și intestinului face parte din flora 
normală a tractului digestiv. În acelasi timp, Klebsiella  
pneumoniae a fost identificată ca o sursă de infecții 
sistemice și locale de gravitate variabilă.  Odată 
achiziționat, Klebsiella pneumoniae colonizează suprafețele 
mucoasei la om, inclusiv nazofaringele  și tractul 
gastrointestinal. În condiţii normale nu dă probleme de 
sănătate, dar  poate cauza pneumonii sau infecţii de tract 
urinar la pacienţii imunocompromişi. Klebsiella 
pneumoniae se regăsește și în diferite elemente de mediu 
înconjurător precum  rezervoare de apă potabilă, rețele de 
canalizare, sol și plante  de unde omul o poate achiziționa. 

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

Salmonelle 
Sunt un grup larg de microorganisme potenţial-patogene pentru 

om, care se întâlnesc la animale de la care sunt transferate  pe cale fecal 
- orală prin ingestia de alimente contaminate, şi prin alte  produse 
contaminate.3 Manifestările clinice induse de salmonelle pot fi 
clasificate în trei mari sindroame, cu multiple  subtipuri identificate:  

• Febrele enterice (febra tifoidă şi febrele paratifoide).  
Principalul microorganism din acest grup este Salmonella  typhi 
şi după ingestia alimentelor contaminate, acesta este absorbit 
prin intestinul subţire, producând o boală sistemică gravă. 
Înainte de introducerea antibioticelor, Salmonella typhi era 
asociată cu o mortalitate importantă.  

• Bacteriemie cu  leziuni focale. Poate fi produsă de oricare 
tulpină de Salmonella după ingestia acesteia într-o doză minimă 
infectantă. Deşi determină infecţii  sistemice importante prin 
diseminare hematogenă la distanţă, de obicei simptomatologia 
intestinală  lipseşte.  Tratamentul se face cu antibiotice. 

• Enterocolitele. Sunt cel mai frecvent întâlnite şi sunt 
determinate de oricare din cele 2700 de  subspecii identificate. 
De obicei tratamentul antibiotic nu este necesar şi poate 
prelungi perioada de contagiozitate a celui tratat. Tratamentul 
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este de regulă limitat la cel simptomatic şi  de rehidratare când 
este cazul. La nivel global apare din orice sursă de la care  
transmiterea se poate face prin alimente şi lichide contaminate 
cu fecalele animalelor bolnave, păsărilor sau crustaceelor  sau 
exotic prin manipularea unor animale care pot fi purtătoare - 
unele broaşte testoase.  

 
 Clostridiile 

Clostridiile sunt microorganisme anaerobe, formatoare de spori, 
care determină o gamă largă de manifestări clinice, în primul rând prin 
eliberarea de exotoxine.3 Clostridiile au o largă răspândire în mediu, 
deşi Clostridium difficile face parte din flora intestinală normală a 
omului.  

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

• Clostridium difficile determină în primul rând boală diareică prin 
trecerea bacteriei din starea de spor în cea vegetativă cu   
eliberarea de toxine. Microorganismul este prezent în flora 
intestinală normală (la aproximativ 3% din populaţia adultă din 
UK8) şi de obicei nu dă îmbolnăviri, fiind suprimată de flora 
intestinală normală. Când acest echilibru al florei intestinale 
este afectat prin administrarea de antibiotice cu spectru larg, 
intervenţii chirurgicale  pe intestin sau modificări ale statusului 
imun al organismului, microorganismul se poate multiplica şi 
determina infecţie importantă. Pacienţii simptomatici pot 
contamina elementele de mediu cu Clostridium difficile, care 
persistă / supravieţuieşte perioade îndelungate de timp sub 
formă de spori rezistenţi la uscăciune şi care pot fi ingeraţi de 
alţi pacienţi, putând determina manifestări endemo epidemice. 
Microorganismul eliberează citotoxine şi enterotoxine care 
determină o gamă largă de îmbolnăviri, de la diaree 
autolimitată, la colita pseudomembranoasă şi megacolon toxic, 
care netratate pot fi fatale. Tratamentul iniţial este cu antibiotice 
dar în cazurile grave poate fi necesară intervenţie chirurgicală 
radicală (colectomie) pentru  salvarea vieţii pacientului.  

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

• Clostridium tetani  este larg răspândit în mediu şi determină 
tetanosul.  Tetanosul este o boală infecţioasă prevenibilă prin 
vaccinare, vaccinarea antitetanică fiind inclusă în Programul 
Naţional de Imunizare în multe ţări.  Clostridium  tetani 
pătrunde în organismul uman prin plăgi contaminate din mediu. 
Infecţia nu este dependentă de marimea plăgii, putând rezulta în 
urma unor traumatisme  minore, înțeparea în spinii unui 
trandafir.  

 
Pseudomonas şi Acinetobacter 
• Pseudomonas spp.   sunt microorganisme potenţial-patogene 

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

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

Micobacteriile 
 Micobacteriile sunt bacili aerobi, care nu formează spori.3  

Datorită peretelui celular “ceros”,  se colorează greu, dar după colorare 
sunt rezistenţi la decolorare şi de aceea sunt numiţi bacili acido-
alcoolo-rezistenţi (BAAR).  Colorarea este cunoscută ca tehnica Ziehl- 
Neelsen. Vom prezenta Mycobacteria  tuberculosis şi Mycobaceria  
kansasii. 
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▪ Mycobacteria tuberculosis (TB) este o cauză importantă de 
infecţii la om pe plan mondial (Mycobacteria bovis la bovine) 
care, netratată are o morbiditate şi mortalitate semnificativă, în 
special la malnutriţi şi la populaţia pauperă. Pentru a avea 
succes, tratamentul antituberculos se face cu asociere de 
medicamente de obicei în număr de trei pentru o perioadă lungă 
de timp.  Asocierea de medicamente reduce riscul de apariţie a 
rezistenţei la medicamente. Tuberculoza poate fi primară şi 
secundară (prin reactivare).  Tuberculoza primară este o 
consecinţă a infecţiei tuberculoase la persoane anterior 
neinfectate, bacteria cauzând un răspuns inflamator local, şi este 
localizată de obicei pulmonar bazal. Bacilii tuberculoşi 
diseminează pe cale limfatică şi hematogenă; diseminarea pe 
cale hematogenă,  poate duce la infecţie în  alte organe  şi este 
cunoscută ca tuberculoză miliară.  

▪ Mycobcterium kansasii poate cauza boală sistemică sau 
respiratorie, afectând în special imunocompromişii grav, fiind 
specific asociată  cu infectaţii cu HIV în stadiu avansat.  

 
Elemente-cheie: 

• Cele mai multe bacterii sunt oportuniste, adică produc infecţii la 
imunocompromişi. 

• Rezistența la antimicrobiene reprezintă o cauză de îngrijorare la nivel 
mondial, tratamentul oportun cu agentul antimicrobian potrivit fiind 
important.  

• Efectul  infecţiei depinde de tipul microorganismului, de exemplu 
enzimele sau toxinele produse de acesta au moduri diferite de acţiune.  

• În unele infecţii, intervenţia chirurgicală este esenţială pentru 
limitarea gradului de afectare, de exemplu în fasceita necrozantă.  

 
 Alte infecţii 

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

Virusurile 
Multe infecţii virale au evoluţie de scurtă durată şi sunt 

autolimitate, ca de exemplu gripa, unele dintre acestea conferind 
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imunitate gazdei, cum sunt rujeola, varicela. Mai recent unele virusuri 
au dat motiv de îngrijorare, spre exemplu rujeola cu focare și 
răspândire crescută observată în unele zone ale lumii și tulpini noi de 
gripă care provoacă periodic pandemii.  Altele pot cauza infecţii mai 
grave, cum este infecţia cu HIV (virusul imunodeficienţei umane), 
virusul hepatitic B şi virusul hepatitic C. 

 
 Fungii 

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

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

Rezumat 
Acest capitol a prezentat diverse tipuri de microorganisme care 

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

 

KATH HIGGINS 
Actualizat de Carole Hallam 

 
 Acest capitol  descrie interacțiunea dintre microbi și gazda 
umană receptivă. Este investigat modul prin care microorganismele 
sunt transmise de la un individ la altul. Cunoașterea surselor de infecție  
și a căilor  de transmitere va permite cititorului să-și formeze o opinie 
asupra modului în care practicile de îngrijire a pacientului pot fi 
influenţate prin  deprinderi adecvate pentru prevenirea riscului de 
transmitere a infecției. 
 Pentru implementarea eficientă a profilaxiei și controlului 
infecțiilor, este esențială înțelegerea corectă a   procesului infecțios  și a 
modului în care  se produce.  Termenul de ”lanțul infecței”  constituie o 
modalitate de a descrie succesiunea de evenimente necesare pentru ca 
o infecție să apară. Scopul principal al prevenirii și controlului 
infecțiilor este de a ”rupe” una sau mai multe verigi din acest lanț al  
infecției. 
 
Figura 1  Lanțul infecției 
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 Termenul de boală infecțioasă/ contagioasă recunoaște abilitatea 
microrganismelor de a se transmite cu ușurință de la  o gazdă la alta. 
Capacitatea de a se răspândi cu ușurință poate fi caracteristica unei  anumite 
tulpini  a unui microorganism sau a întregii specii. Unele tulpini de 
Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA), de exemplu, au o mai 
mare capacitate de a se transmite decât altele. 
 În 1546 Girolamo Fracastoro a sugerat că izbucnirile epidemice  erau 
cauzate de entități transferabile cu aspect de semințe care ar putea transmite 
infecția prin contact direct sau indirect sau chiar fără contact  la distanțe mari. 
Aproximativ cinci sute de ani mai târziu aceste entități asemănătoare 
semințelor, cunoscute drept agenții patogeni de astăzi, continuă să producă 
îngrijorare majoră în rândul personalului medico-sanitar. Agentul patogen 
poate fi definit ca un microorganism capabil să producă infecția .1 

 
Sursa de infecție 
În mediul de spital  pacienții reprezintă o sursă importantă dar în 

aceeași măsură și  un rezervor de microrganisme, întrucât ei pot fi purtători 
ai unor agenți patogeni sau condiționat  patogeni în secrețiile, excrețiile și 
leziunile cutanate proprii.  Chiar dacă un pacient este asimptomatic, el poate  
reprezenta o sursă de infecție întrucât transmiterea agentului patogen se 
poate produce în timpul perioadei de incubație, înainte de apariția  primelor 
semne și simptome de boală. Odată cu dispariția simptomatologiei nu există 
garanţia  că organismul este complet vindecat, întrucât anumite 
microrganisme continuă să fie secretate și excretate, câteodată și după ce 
toate semnele de infecție au  dispărut. Unele microrganisme rămân cantonate 
la nivelul gazdei pentru perioade considerabile de timp făcând din acea 
persoană un purtător pe termen îndelungat. 
 Microbii colectați  prin contactul cu fluide biologice și leziuni infectate 
sunt transmiși  uşor de la o gazdă la alta prin atingere.  Aceasta fiind  probabil 
cea mai frecventă  modalitate de transmitere a infecțiilor  la pacienții din 
spitale, astfel că importanța  igienei mâinilor este crucială2. Într-un studiu 
făcut cu scopul de a demonstra impactul procedurii de  igienă a mâinilor, 
Raboud și colab (2005)3. pretind că strategia cea mai eficientă de reducere a 
ratei de  transmitere a MRSA a fost creșterea frecvenței  igienei mâinilor la 
consultațiile implicând contactul cu pielea sau fluidele biologice, plus 
screeningul pentru MRSA al pacienților la internare. Obiectele inerte, cum ar 
fi lenjeria de pat, scaunele utilizate de vizitatori și pacienți, clanțele ușilor, 
echipamentele de respirație asistată și suprafețele de contact cu pacienții 
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constituie de asemenea exemple de căi de transmitere a unor agenți  
infecţioşi unor gazde  receptive. 
 Există boli pentru care anumite persoane pot fi purtători fără a 
dezvolta infecția, microrganismele implicate fiind nocive pentru persoanele 
receptive. Meningita meningococică este o astfel de infecție pe care un 
purtător asimptomatic de Neisseria meningitis o poate transmite  unui 
receptiv, putându-se ajunge la invazia tisulară cu instalarea meningitei sau 
septicemiei meningococice  urmate de sechele  grave pe termen  lung sau 
chiar deces. 
 

Calea de eliminare 
 Calea de eliminare prin care agenții patogeni părăsesc corpul unei 

persoane include  secrețiile și excrețiile tractului respirator, tractului urinar, 
tractului digestiv și ale sistemului reproductiv. De asemenea, prin scuamele 
cutanate sau extravazările sanguine și secrețiile de la nivelul leziunilor 
cutanate se pot transmite microorganisme potențial sau certificat patogene. 
 

Căile de transmitere 
În anii 1850, Ignaz Semmelweis a intuit  posibilitatea transmiterii 

agenților patogeni de la personalul medico-sanitar la pacienți. Semmelweis a 
observat o diferență importantă  între numărul cazurilor de febră puerperală  
înregistrate în secțiile obstetricale ale unui spital vienez. Incidența febrei 
puerperale era mai mare în sectoarele unde își desfășurau activitatea 
studenții în medicină  comparativ cu sectoarele unde lucrau moașele și s-a 
gândit că  participarea studenților  la necropsii înaintea activităților din 
compartimentul  obstetrical  ar putea fi cauza. După introducerea spălării 
mâinilor la terminarea procedurilor postmortem și înaintea reluării activităţii 
la sala de naștere, ratele infecțiilor și a mortalității consecutive s-au redus 
semnificativ.1 
 

Tabel 1: Agenții patogeni se transmit pe mai multe căi 
• Prin contact – direct sau indirect  
• Aeriană  cale indirectă 
• Artropode  
Transmiterea directă  
Contactul direct reprezintă  calea prin care microrganismele ajung la 

nivelul unei gazde susceptibile prin contactul  direct cu persoana infectată – 
sursa de infecție.   
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Exemple de infecții transmise prin această cale sunt bolile cu 
transmitere sexuală cum ar fi chlamidioza indusă de Chlamydia– un 
microrganism foarte mic care nu poate supraviețui în afara celulelor gazdă, 
sau rubeola congenitală care apare prin transmitere verticală 
transplacentară  de la mamă la făt. Contactul direct precum sărutul poate 
transmite infecții respiratorii cum ar fi parotidita epidemică sau virozele 
respiratorii.  
 

Transmiterea indirectă 
Probabil cea mai importantă cale de transmitere pentru angajații din 

domeniul sănătății este contactul indirect, cel mai frecvent mod prin care o 
infecție se poate propaga de la o persoană la alta, indiferent dacă este pacient, 
vizitator sau personal medico-sanitar.  Modul dominant de transmitere este 
prin intermediul mâinilor. Majoritatea infecțiilor asociate îngrijirilor medicale 
apar în urma transmiterii încrucișate datorată practicilor incorecte de 
îngrijire a pacienților.3 Igiena mâinilor este prezentată în mod mai detaliat în 
capitolul 3. 

Alte modalităţi de transmitere indirectă sunt: 
Prin intermediul animalelor: Într-un studiu nord-american privind 

transmiterea non-clinică a infecțiilor, corelarea dintre rolul animalelor (de 
companie și de fermă) și al suprafețelor inerte de la nivelul comunităților și 
diseminarea stafilococilor este sugerat a fi demn de investigat, cu un 
potențial de creștere a eforturilor de control a infecțiilor stafilococice la 
indivizii susceptibili.4 De-a lungul ultimelor decade,  stafilococul auriu 
meticilino-rezistent în particular (MRSA) a depășit bariera mediului 
nosocomial răspândindu-se în comunitate și ridicând motive de îngrijorare 
în domeniul sănătății publice.4 Alte exemple includ serotipul de Escherichia 
coli O157, care se poate transmite de la bovine cauzând  de la gastroenterite  
la sindromul  hemolitic uremic6. 

 Prin intermediul apei: infecții cu transmitere hidrică frecventă cum 
este holera – cauzată de vibrionul holeric (Vibrio cholerae) apar prin 
contaminarea cu patogeni fecali; de aceea apa ar trebui tratată chimic și filtrată 
pentru a ne asigura că transmiterea nu se produce. În special la nivelul 
spitalelor este important de avut în  vedere tratarea instalațiilor de tipul bazine 
de hidroterapie, cu asigurarea clorinării sau a filtrării apei în scopul minimizării 
riscului transmiterii patogenilor proveniţi din leziuni sau materii fecale. 
 Prin intermediul  alimentelor: alimentele neprelucrate pot fi 
contaminate cu agenți patogeni, iar în absența distrugerii acestora prin 
prelucrare termică pot cauza infecții. De asemenea, pot fi contaminate prin 
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intermediul mâinilor în cursul procesului de transmitere fecal-orală prin care 
un microrganism este transmis de la o persoană la alta. În acest caz agentul 
patogen este ingerat rezultând apariția unei infecții gastrointestinale, apoi 
fiind excretat în fecale, ca în infecțiile cu Salmonella  sau Campylobacter. 
 

Transmiterea aerogenă 
Diverși factori de mediu, în special temperatura și umiditatea relativă, 

pot influența supraviețuirea în aer a bacteriilor,  virusurilor si fungilor. Acești 
agenți  infecţioşi cu transmitere aeriană se deplasează în urma  ataşării de 
particule aeropurtate.  Succesul transmiterii aeriene a unor microorganisme 
condiționat sau certificat patogene se  corelează  cu mai mulți factori, 
incluzând capacitatea de supraviețuire a patogenului aerian în mediul extern 
pe durata pasajului între gazdele susceptibile.5  
  

Transmiterea aerogenă poate avea loc prin intermediul: 
 Picăturilor respiratorii: Picăturile de salivă expulzate prin tuse și 
strănut  de către o persoană infectată pot transporta agenți patogeni, cum ar 
fi baciulul Koch sau virusurile gripale. Picăturile de dimensiuni foarte mici 
(diametru < 0,1 mm) sunt denumite picături-nucleu (nucleosoli) și  pot pluti 
în aer ore întregi, putând fi inhalate și transferate până la nivelul alveolelor 
pulmonare. 
 Praful: conține celule epiteliale tegumentare și fibre textile din haine 
și lenjerie, care pot transporta bacterii cum ar fi Staphylococcus aureus, sau 
spori cum ar fi  de Clostridium difficile și Aspergillus. Circa 300 de milioane de 
scuame epiteliale (solzi plați de celule epiteliale cutanate moarte) se pot 
desprinde de pe corpul uman zilnic. Circa 10% din acestea sunt purtătoare de 
microorganisme.6 Particulele mai mari de praf se depun după câteva minute 
la nivelul suprafețelor de tipul mese de lucru, mobilier și podele. Particulele 
mai mici de praf, în mod similar picăturilor respiratorii, rămân aeropurtate 
timp de mai multe ore și dacă sunt purtătoare de microbi pot fi inhalate în 
tractul respirator sau se pot depune la nivelul leziunilor deschise ale 
indivizilor  receptivi.  
 Sporii: formele sporulate ale  unor microbi și  fungilor pot rămâne 
aeropurtate în spații  deschise pentru perioade relativ lungi, putând ajunge în 
interiorul clădirilor de  tipul  spitalelor, etc.  Particulele de praf purtătoare de 
agenți patogeni, cum ar fi Apergillus fumigatus și Apergillus flavus8, care ajung 
la nivelul blocurilor operatorii pot ajunge in plaga pacientului sau se pot 
depune la nivelul instrumentelor chirurgicale ducând la infectarea plăgilor. 
Activitățile cotidiene de la nivelul secțiilor, cum ar fi schimbarea patului, pot 
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crește de asemenea numărul bacteriilor din aer care se pot depune la nivelul 
suprafețelor adiacente de tipul noptierelor de lângă pat.9 
 Apa: transmiterea se poate realiza și prin aerosolizare ca în infecțiile 
cu Legionella  pneumophilla. Apa fiind un  habitat comun, Legionella 
pneumophilla se multiplică și prin inhalare de către o persoană susceptibilă 
poate cauza boala legionarilor – o formă gravă de pneumonie. 
 

Transmiterea prin artropode 
Agenții infecțioși cantonați în artropode sunt transmiși prin grataj, 

inoculare sau prin dejectele acestora. Malaria și febra galbenă sunt transmise 
prin intermediul  înţepăturilor de țânțari şi alte artropode cum ar fi gândacii 
care sunt deseori responsabili de transmiterea unor boli. În boli cum ar fi 
scabia, pediculoza (păduchi) și febra hemoragică, transmiterea agenților 
patogeni se realizează prin intermediul insectelor cum ar fi:  gândaci, muște, 
pureci, păduchi, acarieni, musculițe, țânțari sau căpușe. 
 

Poarta de intrare 
 Pentru ca o boală infecțioasă să se declanseze  agentul cauzal are 
nevoie de o cale de pătrundere în organismul receptiv.  
  Există cinci căi principale de intrare în organismul uman. Acestea 
sunt ingestia, inocularea, inhalarea, transmiterea transplacentară (verticală) 
şi transmiterea sexuală. 
 Ingestia: Apa sau alimentele contaminate pot ajunge în tractul 
gastrointestinal putând cauza infecții de tipul salmonelozelor, shigellozelor și 
holerei. 
 Inocularea: Leziunile accidentale, mușcăturile, injecțiile sau inciziile  
chirurgicale pot introduce microbii prin intermediul tegumentelor lezate sau 
al mucoaselor. Virusul hepatitic tip B (VHB) este un virus cu transmitere prin 
sânge care poate fi inoculat unei gazde susceptibile prin partajarea acelor de 
seringă cu indivizii infectați. Personalul medico-sanitar este de cinci ori mai 
expus riscului de infecție cu HBV decât oricare alte categorii profesionale 
datorită faptului că vine frecvent în contact direct cu fluidele biologice. Un 
exemplu citat de Royal College of Pathologists a raportat o rată de până la 30 
de procente a transmiterii hepatitei B consecutiv leziunilor cu ace de seringă 
contaminate cu sânge AgHB pozitiv.10 
 Inhalarea: Prin inhalare orală sau nazală, mici particule de apă sau 
praf purtătoare de  microbi pot intra în organism. 
 Transmiterea transplacentară (verticală): Din circulația maternă 
microbii pot străbate placenta și ajung în circulația fetală producând infecții 
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congenitale cum ar fi rubeola sau sifilisul congenital.  Şi alte infecții se pot 
transmite în timpul travaliului, dar nu prin intermediul placentei ci prin 
contact direct, cum ar fi oftalmia neonatală.  

Transmiterea sexuală: Microbii pot fi transferați de la o persoană la 
alta în timpul actului sexual. Exemple de infecții cu transmitere sexuală sunt 
infecția cu herpes simplex sau  Chlamydia. 
 

Gazda  receptivă 
Pentru a putea declanșa infecția, în primul rând microorganismele 

trebuie să depășească capacităţile de apărare ale gazdei. Organismul este mai 
vulnerabil la infecție când echilibrul sistemelor de apărare al organismului 
este  perturbat sau  dezechilibrat, prin boală sau și prin intermediul 
dispozitivelor care  trec de barierele de apărare ale organismului. Acești 
factori conlucrează cela mai des şi afectează apărarea organismului mai 
puternic la persoanele spitalizate, iar abilitatea agenților  infecţioşi de a cauza 
îmbolnăvirea este determinată de  receptivitatea individuală.  Receptivitatea 
gazdei la infecție diferă de la un subiect la altul, pentru unele persoane 
infecția rezultând în urma expunerii mult mai reduse la un patogen decât la 
altele. De exemplu persoanele cu apărare imună deficitară sunt deosebit de 
vulnerabile la infecții. De aceea este importantă identificarea pacienților cu 
risc mare de infecție și prevenirea activă sau îngrijirea  corespunzătoare a 
infecției prin abordare integrată (multidisciplinară) ca mijloc de reducere la 
minim a riscurilor pentru pacient.1 
 
Tabel 2: Lanțul infecției –  rezumat 

• Agenții infecțioşi: bacterii, virusuri, fungi sau  paraziți 
• Sursa este rezervorul care conține  agentul infecțios, permițându-i 

supraviețuirea și înmulțirea 
• Calea  de eliminare  permite agentului infecțios să părăsească sursa de 

infecție 
• Calea de transmitere prin contact direct, indirect sau picături aeropurtate 
• Poarta de intrare frecvent similară cu calea de eliminare ex. pielea, tractul 

respirator, digestiv, sistemul circulator, urinar sau reproductiv 
• Gazda receptivă este o persoană la risc infecțios.  Oamenii sunt mai 

vulnerabili la infecție când echilibrul sistemului de apărare este afectat datorită 
bolii sau dispozitivelor ce depășesc barierele de apărare ale organismului 

 
Afectarea oricărei verigi din acest lanț va uşura prevenirea răspândirii 

microrganismelor.  
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Cea mai abordabilă și ușor de influențat verigă este cea reprezentată 
de calea de transmitere. Prevenirea transmiterii poate fi atinsă prin metodele 
sintetizate în tabelul 3 și abordate pe larg în alte capitole. 
 
Tabel  3: Tehnici folosite la întreruperea  verigilor lanțului infecțios  
A) Precauțiile standard – igiena mâinilor; purtarea echipamentului individual 

de protecţie; manipularea și gestionarea în siguranță  a deșeurilor, 
înțepătoarelor şi textilelor (vezi capitolul 3) 

B) Decontaminarea echipamentelor de îngrijire a pacienților (vezi capitolul 4) 
C) Curățenia în mediul spitalicesc – asigurarea menținerii standardelor de 

curățenie și igienă (vezi capitolul 4) 
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CAPITOLUL 3 
PRECAUȚIUNILE  STANDARD PENTRU  

PREVENIREA ŞI CONTROLUL  INFECŢIILOR 
 

JEAN LAWRENCE 
Actualizat de Louise Dalby 

 

 Precauţiunile standard   pentru prevenirea şi controlul infecţiilor 
(PSPCI)  însumează  un set de  acțiuni concepute să prevină răspândirea 
bolilor și a infecțiilor asociate  activităților medicale, asigurând siguranța 
pacienților,  a personalului și a vizitatorilor dintr-o  unitate sanitară.  
Acestea  se aplică întregului personal medical care acordă îngrijiri direct 
sau indirect, precum și tuturor procedurilor/tehnicilor conexe îngrijirii 
mediului înconjurător din unitatea sanitară.  
 PSPCI au caracter de obligativitate  în toate unitățile sanitare, tot 
timpul, pentru toate   persoanele, indiferent dacă o infecție este cunoscută a 
fi prezentă sau nu, pentu a  asigura siguranța celor care sunt îngrijiți, 
personalului și vizitatorilor din  incinta unităţii .1 

 Următoarele PSPCI  se constituie într-o componentă fundamentală 
în  practica curentă:   

• Igiena mâinilor 
• Echipament personal de protecție 
• Atitudinea în caz de stropire cu sânge și alte produse biologice 
• Atitudinea în caz de expunere accidentală (incluzând obiecte 

ascuțite) 
• Atitudinea faţă de mediul înconjurător 
•  Atitudinea faţă de echipamentul de îngrijire 
•  Utilizarea în condiții de siguranță a lenjeriei 
• Atitudinea pentru asigurarea înlăturării în condiții de siguranță  a 

deșeurilor 
• Igiena respiratorie 
• Acordarea de îngrijiri în locul cel mai potrivit  
 

1.   Igiena Mâinilor 

     Igiena mâinilor este considerată a fi practica cea mai importantă pentru 

reducerea transmiterii agenților infecțiosi, incluzând infecțiile asociate 
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asistenței medicale, în cadrul acordării de îngrijiri în unități de asistenţă 

sanitară şi socială. 

• Facilitățile pentru igiena mâinilor trebuie să fie adecvate și uşor 
accesibile întregului personal. 

• Chiuvetele pentru spălarea mâinilor trebuie să fie accesibile în toate 
zonele clinice și de consultație și în alte zone, cum ar fi bucătării și 
spălătorii. 

• Ideal, chiuveta ar trebui să fie prevazută cu robinet care poate fi 
acționat  cu cotul sau încheietura mâinii și chiuveta trebuie să fie 
desemnată exclusiv spălarii mâinilor și nu pentru alte scopuri, cum 
ar fi curățarea echipamentului.  

• Acolo unde robinetul  nu sunt  operabil  cu cotul sau cu încheietura 
mâinii, un prosop de hârtie poate să fie folosit pentru închiderea 
robinetului după spălarea mâinilor pentru a se evita 
recontaminarea acestora. 

• Folosire periilor pentru unghii în  zonele clinice nu este 
recomandată. Dacă este recomandată folosirea acestora, ele trebuie 
să fie de unică folosință. 

•  Sunt recomandate dozatoare de sapun lichid montate pe perete cu 
cartuș de săpun de unică folosință,  menținute  curate și încărcate. 
Săpunul solid nu trebuie folosit, excepție face doar folosirea 
individuală de către pacienți. 

• Un coș de deșeuri,  care poate fi acționat cu piciorul, trebuie 
poziționat în vecinătatea chiuvetelor pentru spălarea mâinilor. 

• Dozatoare de prosoape de hârtie montate pe perete trebuie folosite 
și poziționate în vecinătatea chiuvetelor pentru spălarea mâinilor. 

• Nu  trebuie folosite  prosoape de uz comun pentru ștergerea 
mâinilor. 

• Bijuterii  pe mână, incluzând inele cu pietre, ceasuri, unghii lungi și 
lac de unghii, nu trebuie   permise deoarece acestea adăpostesc 
microorganisme chiar și după spălarea mâinilor. 

 

Când 

     Întotdeauna puneți – vă  următoarele întrebări: 

• Ce am făcut? 
• Ce sunt pe cale să fac? 
• Care sunt riscurile? 
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• Trebuie să-mi decontaminez  mâinile? 
Cele «5 momente pentru igiena mâinilor» ale Organizației 

Mondiale a Sănătății2 

Spălați – vă mâinile: 

• Momentul 1 : înainte de a atinge un pacient 
• Momentul 2:  înaintea unei tehnici aseptice 
•  Momentul 3: imediat după expunerea la deșeuri sau 

fluide corporale 
•  Momentul 4: după atingerea pacientului 
•  Momentul 5: după atingerea obiectelor din apropierea  

pacientului 
 
 

 
 

Adaptat din «5 momente pentru igiena mâinilor» ale OMS2 
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Adițional la lista de mai sus, este importantă spălarea mâinilor 

cu apă și săpun: 

• Când  acestea sunt vizibil murdare 
• După folosirea toaletei 
• Înainte de a mânca, bea sau fuma 
• Înainte de  a pregăti mâncarea 
• După tuse sau strănut cu gura acoperită cu mâna  
• Folositi gel pe bază de alcool dacă nu aveți la dispoziție 

apă și săpun.  
 

 Este de asemenea  important ca întotdeauna fiecare  sarcină și 

acțiune să fie analizată pentru a depista necesitatea de a decontamina 

mâinile, deoarece lista de mai sus nu este  completă. 

                     

 Tehnica spălării igienice a mâinilor:3  

• Udați-vă mâinile sub jet de apă caldă folosind  o baterie 
cu robinet care amestecă apa rece și caldă. 

• Aplicați săpun lichid de la un dozator și acoperiți mâinile în 
întregime pentru a crea spumă. 

• Frecați  amabele palme împreună. 
• Frecați spatele fiecărei mâini cu palma mâinii opuse și  

întrepătrundeţi degetele. 
• Frecați  palmele cu degetele  întrepătrunse. 
• Frecați spatele degetelor de palma opusă cu degetele  strânse. 
• Frecați pe rând fiecare deget mare în palma opusă folosind o 

mișcare de rotație. 
• Frecați vârfurile degetelor în palma opusă  printr-o mișcare 

circulară. 
• Frecați fiecare încheietură cu mâna opusă. 
• Limpeziţi mâna cu apă curgătoare / curentă. 
• Închideți robinetul – cu cotul dacă robinetul permite, dacă nu, 

folosiți un prosop de hârtie. 
• Uscați complet mâinile  cu un prosop de hârtie de unică 

folosință. 
• Aruncați prosopul de hârtie la coşul de gunoi. 
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Tehnica Spălării Mâinilor 

Următoarea tehnică este recomandată și durează 40-60 de secunde. Mai 

întâi umeziți mâinile apoi aplicați săpun. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Palmă pe palmă Palma dreaptă peste 

dosul pălmii stângi și vice 

versa                          

 

Palmă pe palmă, 

degetele  

întrepătrunse 

                                

4 

 

5 

 

6 

 

Dosul degetelor în 

palma opusă cu 

degetele întrepătrunse                                                               

 

Frecări rotaționale ale 

degetului mare drept cu 

palma stângă și vice 

versa 

 

                                

Frecări rotaționale 

înainte și înapoi cu 

degetele mâinii 

drepte în palma 

stângă și vice versa 

 
 

Adaptat din tehnica spălării mâinilor OMS.4 
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Tabel 1: Note de reținut 

 Starea mâinilor 

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

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

• Nu trebuie folosite pe mainile  fizic murdare (in mod vizibil murdare). 
• Gelurile pe bază de alcool pentru mâini pot să fie folosite când este 

necesară dezinfecția rapidă a mâinilor sau când facilitățile pentru 
spălarea mâinilor sunt limitate. 

• Acestea nu trebuie folosite pe durata epidemiilor  determinate de   
infecții gastrointestinale cu Norovirus deoarece sunt  mai puțin 
eficiente. 

• După contactul  cu pacienți infectați cu  Clostridium difficile (CDI), 
deoarece nu sunt eficiente. 

Igiena mâinilor și pacienții 

• Încurajaţi și ajutaţi pacienții să îşi curețe mânile înainte de a mânca 
sau bea, după folosirea toaletei sau când mâinile sunt în mod vizibil 
murdare. 

Igiena mâinilor și vizitatorii 

• Asigurați informarea vizitatorilor privind tehnicile de igiena mâinilor 
folosind săpunul, precum și folosirea gelurilor pe baza de alcool și 
explicați implicațiile folosirii lor. 

 

2. Echipamentul personal de protecție 

Echipamentul personal de protecție se referă la: 

• Mănuși de unică folosință 
• Șorțuri din plastic de unică folosință 
• Protecție facială (mască/protecție pentru ochi) 
• Halate impermeabile 

 

Folosirea echipamentului personal de protecție este o măsură 

esențială  pentru protejarea sănătății și a siguranței pacienților și a 

personalului. Este folosit când există  un risc de contaminare prin 

manipulare și contact cu sânge și alte lichide corporale sau cu 

echipament contaminat. 
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Tabel 2: Analiza riscului pentru folosirea echipamentului personal de 

protecție 

                 Întrebare Răspuns Acțiune 

Va exista contact cu sânge 

sau alt lichid corporal? 

NU Echipamentul personal de protecție 

nu este necesar 

Va exista contact cu sânge 

sau alte lichide corporale și 

un risc de stropire sau 

inhalare de aerosoli în 

volum redus? 

DA Șorțuri din plastic și mănuși de 

unică folosință 

Va exista contact cu sânge și 

alte lichide corporale și un 

risc de stropire și inhalare 

de aerosoli în volum  

mare? 

DA Șorțuri din plastic, mănuși de unică 

folosință și protecție facială 

 

Tabel 3 : Aspecte de reținut 

• Șorțurile din plastic și mănușile de unică folosință sunt folosite o 
singură dată și apoi sunt eliminate. 

• Mânușile și șorțurile contaminate trebuie eliminate corect în coșul de 
deșeuri adecvat codificat prin culoare. 

• Nu sunt recomanadate  mănușile din plastic, ci folosirea mănușilor cu 
proprietăți sintetice și de barieră corespunzătoare. 

• Mănușile trebuie să fie adecvate tehnicii/procedurii iar  mărimea  lor 
să corespundă pentru a permite  ușor manualitatea.  

• Nu  se poartă  bijuterii sub mănuși. 
• Nu spălaţi niciodată mănușile și nu le curățaţi folosind gel pe bază de 

alcool. 
• Mâinile se spală întotdeauna dupa îndepărtarea mănușilor de unică 

folosinţă. 
• Protecția facială ar trebui să fie disponibilă în orice situație în care în 

urma unei proceduri sau acțiuni este posibilă stropirea sau  contactul 
cu aerosoli pe față sau în ochi. Această protecție poate să fie una 
combinată: mască și vizor sau mască și ochelari. 

• Nu purtați mănuși atunci când nu este necesar. 
• Îndepărtarea echipamanetului personal de protecție se face  

întotdeauna în următoarea ordine: 
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o  Mănuși (cel mai comtaminate) 
o  Șorț 
o  Protecție facială 

• Întregul personal trebuie să fie instruit în folosirea echipamentului 
personal de protecție. 

• Trebuie să fie disponibile și accesibile stocuri suficiente de 
echipamente personale de protecție  

 

3.   Atitudinea în caz de contact cu  sânge și alte lichide 

corporale  

 

Sângele și lichidele corporale sunt căi de transmitere a infecției. Este 

esențial ca toate petele de sânge sau alte lichide corporale să fie tratate  

eficient și în siguranță, pentru a preveni transmiterea infecțiilor. 

 Scurgerile de sânge și alte lichide corporale includ: 

 

• Sânge și lichide corporale 
sangvinolente 

• Fluid drenat din răni 

•  Sputa • Materii fecale 

•  Urina • Lichid de vărsătură 

•  Sperma • Lichid pleural 

•  Saliva • Puroi din răni 

•  Lichid menstrual/secreții vaginale 
 

Pocedura de curățare a petelor de sânge 

  Substanțele clorigene sunt folosite în mod obișnuit pentru  

contaminarea cu sânge; acestea pot să fie sub formă de granule sau lichide.  

 Trebuie reținut faptul că agenții cu clor sau hipoclorit nu pot fi 

folosiți pe mochetă. Dacă sângele a curs  pe covor, atunci trebuie  

imediat absorbit  apoi spălare cu apă și detergent. Șamponarea 

suprafeței respective cu un aspirator industrial este recomandată. 

 

Pentru pete de sânge pe pardoseli și suprafețe este 

recomandată următoarea procedură:1 

• Purtarea de mănuși și șorț; 



45 

•  Se acoperă pata imediat cu granule sau soluție (10.000ppm 
clor liber); 

•  Timp de contact 2 minute; 
•  Se îndepărtează granulele când  au absorbit sângele folosind 

un prosop de hârtie,  care trebuie aruncat în recipientul de 
deșeuri corespunzător marcat prin culoare; 

• Se spală  zona folosind apă și detergent; 
• Se îndepărtează echipamentul personal de protecție și se 

elimină în recipientul de deșeuri infecțioase;  
• Spălarea corectă a mâinilor. 

 

Procedura pentru curățarea petelor de alte lichide 

corporale: 

• Îmbracă mănuși și sort; 
• Acoperă pata cu prosoape de hârtie de unică folosință pentru a 

o absorbi; 
• Adună prosoapele care au absorbit pata și aruncă-le  în 

recipientul de deșeuri corespunzător marcat prin culoare. 
• Spală  zona folosind detergent și apă, urmat de o soluție cu 

1.000 ppm clor liber. Aceasta poate să fie gata pregatită dacă se 
folosește un kit de curățare. 

•  Se îndepartează echipamentul personal de protecție și se 
elimină în recipientul de deșeuri infecțioase;  

• Spălarea corectă a mâinilor. 
 

Tabel 4:  Generalităţi 

• Nu folosiți soluții de clor pentru pete de urină deoarece  produc  
eliminarea de clor gazos (urmați procedura de mai sus).  

• Petele de pe echipamentul de uz comun trebuie tratate în aceeași 
manieră ca și pardoselile și suprafețele solide. 

• Urmați protocoalele producatorului și cele locale privind manipularea 
substanțelor chimice. 

• În anumite instituții există kit-uri care se folosesc pentru curățarea 
petelor de sânge și/sau alte lichide corporale. Întotdeauna  urmați 
instrucțiunile producătorului de folosire a kit-urilor. 

• Nu  folosiți soluții de alcool pentru a curăța pete de sânge sau lichide 
corporale. 
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 4. Atitudinea în caz de expunere accidentală (inclusiv la 

obiecte ascuțite) 

 

Este esențial să ne asigurăm că se execută doar practici sigure 

pentru a se minimiza riscurile asociate obiectelor ascuțite și practicilor 

care presupun expunerea la sânge și alte lichide corporale. Expunerea 

accidentală la sânge și alte lichide corporale poate să aibă loc prin: 

 

• Manipularea incorectă și eliminarea incorectă a obiectelor 
ascuțite: 
o Ace; 
o Lame pentru îndepărtarea materialului de sutură; 
o Aparate de ras de unică folosință; 
o Lanţetă pentru testele de sânge; 
o Branule; 
o Cioburi de sticlă.  

• Stopirea cu sânge sau lichide corporale pe tegumentul lezat. 
• Stropirea cu sânge sau lichide corporale a ochilor și a cavității 

bucale. 
• Mușcături / înţepături care cauzează  soluţii de continuitate  ale 

pielii.  
 Un număr de legi existente și nou apărute cer angajatorilor să 

protejeze   personalul din sectorul medical  împotriva accidentelor 

cauzate de obiecte ascuțite. O Directivă  Europeană  a fost introdusă în  

luna mai 2010 care cere tuturor statelor membre, inclusiv României, să  

introducă protecție adițională  pentru personalul din sectorul de sănătate 

care este expus riscului accidentelor cauzate de obiecte ascuțite.8 

 Principiile care stau la baza Directivei includ  prevenirea 

expunerii, ca o prioritate și necesitatea ca personalul medical să fie 

bine instruit  și să aibă grijă, atât cât este posibil,  atât de sănătatea 

proprie  cât și de cea a altor persoane afectate de propriile acțiuni. 

 Directiva, de asemenea, cere angajatorilor să  evalueze riscurile 

de expunere la infecțiile transmise pe cale sangvină prin intermediul 

accidentelor cu obiecte ascuțite și acolo unde riscul este identificat, 

expunerea să fie eliminată sau prevenită prin practici sigure,  
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eliminând folosirea în mod  nenecesar a obiectelor ascuțite, cu  

asigurarea de dispozitive care au  încorporate mecanisme proprii de 

siguranță.     

 

Tabel 5: Practici sigure de folosire și  înlăturare a obiectelor 

ascuțite 

• Niciodată nu lăsaţi obiecte ascuțite la întâmplare 

• Nu umblaţi având obiecte ascuțite neprotejate în mână         

• Nu  puneţi ace și seringi în buzunare 

• Întotdeauna cereţi ajutor când  aveţi  un pacient care nu cooperează 

• Întotdeauna   luaţi containerul pentru obiecte ascuțite la locul de 
desfășurare a procedurii 

• Niciodată nu recapișonaţi, nu îndoiţi sau nu rupeţi un ac 

• Containerele pentru obiecte ascuțite trebuie să fie conforme cu 
legislația europeană 

• Asamblaţi containerele pentru obiecte ascuțite conform 
instrucțiunilor producătorului 

• Afişaţi și semnați  data la care  containerul a fost pus în folosință 

• Depozitaţi toate containerele pentru obiecte ascuțite  în zone în care 
nu au acces persoane neautorizate  

• Folosiți întotdeauna mecanismul de închidere temporară a 
containerului pentru obiecte ascuțite (dacă containerul este prevăzut 
cu acest mecanism)  

• Eliminaţi seringa și acul împreună fără  a le separa/detașa 

• Eliminaţi obiectul ascuțit imediat după folosire și la locul în care a fost 
folosit 

• Containerele pentru obiecte ascuțite nu trebuie să fie umplute în 
întregime – orientați-vă după indicatorul de limită maximă de 
umplere  

• Obiectele ascuțite se elimină numai în containerul pentru obiecte 
ascuțite și nu în containerele / sacii pentru deșeuri rezultate din 
activități medicale   

• Nu apăsați obiectele ascuțite în containerul pentru obiecte ascuțite 
pentru «a face mai mult loc» 

• Niciodată nu recuperați  obiecte din containerul pentru obiecte 
ascuțite 

• Sigilaţi containerul conform instrucțiunilor producatorului înainte de 
a-l îndepărta din  zona clinică, atunci când este 3/4 plin. 

• Întotdeauna transportaţi containerul folosind  mânerele prevazute și 
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țineţi-l departe de corp. 

• Puneți containerele pentru obiecte ascuțite  defecte in containere mai 
mari care sunt  în bună stare de funcționare și  etichetaţi containerul 
exterior în mod corespunzător. 

• Nu permiteţi acumularea de containere pentru obiecte ascuțite. 
Depozitaţi-le într-o zonă  sigură înainte de a fi  eliminate în mod  final. 

• Containerele pentru obiecte ascuțite au un termen de utilizare de 
până la 3 luni de la data asamblării. 

• Containerele de pe cărucioarele de resuscitare vor fi curate și 
proaspăt asamblate – conform politicilor locale.  

• Evaluați riscul pe care il prezintă pacientul pentru a putea 
decide dacă aveți nevoie de ajutor.  

 

Tabel 6 :Procedura sugerată pentru a  interveni când  conținutul unui 

container pentru obiecte ascuțite  se revarsă.  

• Cereţi ajutor pentru a izola zona înainte de a interveni  asupra 
revărsării. 

• Colectaţi  în același timp într-un nou container pentru eliminarea 
obiectelor  ascuțite asamblat în mod corect, folosind echipament 
personal de protecție și dezinfectante pentru a dezinfecta zona după 
îndepărtarea obiectelor ascuțite expuse. 

•  Purtaţi mănuși de unică folosință, șorț și protecție pentru ochi dacă 
este disponibil, sau alt echipament de protecție adecvat. 

•  Folosiţi o tehnică prin care nu atingeţi obiectele ascuțite, folosind 
spre exemplu o pensă sau o perie și făraș (folosite numai  în acest 
scop) și colectaţi cu grijă obiectele ascuțite expuse și transferaţi-le 
într-un container nou. Nu vă grabiţi în această procedură. 

• Sigilaţi  și eliminați containerul pentru obiecte ascuțite conform 
instrucțiunilor producătorului sau conform politicilor locale.  

• Curaţaţi zona afectată conform protocolului local. 

• Eiminaţi echipamentul personal de protecție  ca deșeu clinic și spălați-
vă mâinile în mod corect. 

• Completaţi  un raport de incident/accident conform protocoalelor 
locale. 

 

Accidente prin  inoculare 

Expunerea la sânge și lichide corporale se poate face prin 

înțepare cu obiecte ascuțite, mușcături,  stropire peste escoriaţii 

tegumentare, în ochi  sau gură. Fiecare membru al personalului are 
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responsabilitatea de a asigura practici care să nu-i expună pe ei înșisi 

sau pe ceilalți la riscuri care nu sunt necesare. 

Riscul infecției depinde de un număr de factori. Aceștia includ: 

• Profunzimea  inocularii. 
• Tipul de obiect ascuțit folosit (acele tubulare au risc mai 

crescut). 
• Depinde dacă obiectul ascuțit a fost folosit intravenos sau 

intraarterial. 
•  Cât de infecțios a  fost pacientul la momentul accidentului. 

 Estimarea riscului de infecție printr-un ac contaminat este  

următoarea:9 

• unul din 3 pentru hepatita B;  
• unul din 30 pentru hepatita C;  
• unul din 300 pentru HIV. 

 

În situația  neplăcută în care obiectul ascuțit care a cauzat un accident 

prin înțepare sau altul similar, provine de la un pacient HIV- pozitiv, 

personalul implicat apelează  de urgență  la un consult medical pentru a  se 

decide profilaxia post-expunere de urmat. Folosirea imediată a vaccinului 

antihepatita B cu sau fără imunoglobulina anti-hepatită B va fi de asemenea 

luată în considerare  datorită riscului de transmitere a  acestei infecții virale 

pe cale sangvină.  

 

Procedura după accident 

Dacă are loc un accident, trebuie urmate protocoalele locale. 

Oricum, mai jos sunt enumerate principiile de bază. Ceea ce 

îngrijorează pe cei mai mulți  dintre cei care suferă accidente prin 

înțepare este pericolul unei infecții cu transmitere sangvină. Accidentul 

poate să ducă la traume fizice (înțepături, tăieturi etc.) și riscul altor 

infecții (precum tetanos) cauzate de înțepături cu obiecte ascuțite 

murdare. 

 

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

•  Favorizaţi sângerarea rănii prin masaj uşor. Nu  sucţionaţi zona. 

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

• În caz de stropire în ochi sau gură spălați abundent cu apă. Trataţi  
suprafețele mucoase, cum ar fi gura sau conjunctiva, prin limpezire 
cu apă caldă sau ser fiziologic. Apa folosită la limpezirea gurii nu 
trebuie înghițită. 

• Raportaţi  accidentul superiorului dumneavoastră  ierarhic și  cereţi 
imediat asistenșă medicală. 

• Completați fișa de raportare a incidentului (conform politicilor 
locale).  

  

Mușcături 

Mușcăturile sunt tratate în aceeași manieră ca și înțepăturile  

dacă pielea a fost  lezată. Uneori îngrijorează  riscul transmiterii 

infecției cu virusul hepatitei B sau HIV  prin mușcături umane, dar gura 

umană conține  o gamă largă de alți germeni care pot să producă 

infecții. Probabilitatea ca o mușcătură de la o altă persoană să devină 

infectată este mult mai mare decât  de la o pisică sau câine  și  ar putea 

să   necesite tratament cu antibiotice. Orice persoană care suferă  o 

mușcătură care lezează pielea trebuie să spele cu grijă rana, cu săpun și 

jet de apă caldă, și să  solicite asistență medicală imediată la fel ca în 

cazul accidentelor prin înțepare. 

 

5.  Atitudinea faţă de mediu  

 

Curățenia mediului este esențială în reducerea riscurilor de 

transmitere a infecțiilor. Este important ca întregul personal să 

cunoască sistemul care este în vigoare. Curățenia mediului este  

abordată în detaliu în capitolul 4 al acestei cărți. 

 

 Aspecte cheie pentru curățenie 

• Importanța curățarii și întreținerii echipamentului. 
• Cunoașterea procedurilor de curățare a mediului și îngrijire a  

echipamentului. 
• Cunoașterea diferenței dintre curățenie, dezinfecție și sterilizare, 

precum și când se foloseste fiecare.   
• Cunoașterea  indicaţiilor producătorului. 
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• Cunoștințe în utilizarea echipamentului de unică folosință. 
• Responsabilizarea întregului personal.  

Trebuie să fie disponibile instrucțiuni clare pentru diferite sarcini 

de curățare, zone și cine este responsabil  pentru anumite sarcini și 

anumite zone.  Acolo unde este necesar trebuie folosite mănuși de 

protecție. Acestea trebuie să fie rezistente și adecvate sarcinii 

respective. Mănușile trebuie inspectate  înainte de a le utiliza  pentru a 

fi siguri că sunt intacte.  Acolo unde se folosesc substanțe chimice, 

mănușile trebuie să fie certificate ca potrivite pentru rezistență 

chimică, conform protocolului local pentru selecția mănușilor. 

• Trebuie să fie folosite  şorturi din plastic de unică folosință.  
• Uniformele  și echipamentul personal de protecție trebuie să 

aibă mâneci scurte, până la cot sau acestea să fie rulate 
deasupra cotului, atunci când sunt efectuate  activităţi de 
curățenie. 

 

 Codificarea prin culori 

Este recomandat ca în zone diferite să  se utilizeze echipament în 

culori diferite pentru a asigura identificarea cu ușurință.11 Prin aceasta 

se previne folosirea echipamentului în zone multiple și implicit se 

reduce riscul de infecție.  Codificarea prin culori se poate aplica de 

asemenea mănușilor și șorțurilor din plastic de unică folosință. 

 

Echipamentul de curățenie 

Curățarea echipamentului este  abordată în detaliu în capitolul 4 al 

cărții.  

Mai jos sunt enumerate punctele principale: 

•   Echipamentul din dotare trebuie să fie adecvat scopului, bine 
întreținut, curat și depozitat  corect. 

• Curățenia echipamentului implică ca acesta să  fie vizibil curat, 
fără pete de sânge sau alte fluide corporale, fără praf,  murdărie, 
urme diverse  sau  umezeală. 

• Echipamentul trebuie să fie depozitat curat și uscat. Ideal, într-o 
zonă de curățenie / depozitare unde trebuie să fie disponibilă o 
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chiuvetă adâncă și rafturi pentru depozitarea echipamentului și 
a substanțelor chimice. 

•  Depozitul  trebuie să fie menținut curat tot timpul. 
 

Folosirea dezinfectanților și tipurile de dezinfectanți  

Dezinfecția reduce numărul de microorganisme viabile dar nu 

poate inactiva  anumiți spori bacterieni. Este un proces folosit pe scară 

largă pentru a face obiectele lipsite de riscul de a transmite infecții și a 

permite manipularea acestora în condiții de siguranță. 

• Acolo unde sunt folosite soluții dezinfectante este esențial ca 
instrucțiunile de folosire de la producător să fie urmate în mod 
corect. 

• Curățarea cu detergent îndepărtează în mod fizic microrganismele  
și materialul organic care le asigură supraviețuirea.  

• Este esențială curățarea înainte de dezinfecție. 
 

Obiecte de unică folosință 

Dacă obiecte de unică folosință sunt disponibile și în anumite 

circumstanțe  sunt mai convenabile decât amenajarea serviciilor de 

dezinfecție atunci  echipamentul respectiv  trebuie  marcat ca  atare și 

nu trebuie niciodată reutilizat sau reciclat. 

 

6. Utilizarea în siguranță a lenjeriei13 

 

Este important de înțeles sistemul pentru utilizarea lenjerie și 

spălătoriei. Lenjeria folosită poate adăposti un număr mare de 

microorganisme și acestea pot fi transferate prin contact. 

 

Manipulare și prelucrare 

• Un sistem de  codificare prin culori este recomandat pentru 
diferite tipuri de lenjerie murdară. 

• Lenjeria trebuie îndepărtată din zona de îngrijire a pacientului 
cu grijă, evitând crearea de praf, cu  aşezarea în sacul potrivit. 

• Lenjeria nu se sortează niciodată în zona clinică. 
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• Ar trebui să fie purtate  şorțuri și mănuși când lenjeria 
contaminată este îndepărtată de pe un pat pentru a fi spălată. 

• Mâinile trebuie spălate  întotdeauna după manipularea lenjeriei. 
• Pentru lenjeria care este potențial contaminată ar trebui folosite 

pungi solubile în apă. 
 

Depozitarea lenjeriei  

Lenjeria curată trebuie ținută separat de lenjeria murdară care 

așteaptă să fie  prelucrată. 

Odată uscată, lenjeria trebuie depozitată într-o zonă uscată  la 

distanţă de pardoseală. Nu trebuie depozitată într-o baie sau spălător, 

baia sau camera pacienților, unde s-ar putea contamina. 

 

Riscuri  pentru personal 

Microrganismele de pe majoritatea lenjeriei folosite și  murdare 

reprezintă un risc scăzut  de a cauza infecții persoanelor care au o  

stare bună de sănătate, dacă  au grijă.  Pentru a minimaliza riscul este 

important să se asigure că: 

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

şorțuri și mănuși de unică folosință. 
• Orice leziuni ale pielii sunt acoperite cu un pansament rezistent 

la apă. 
•  Sunt disponibile și poziționate convenabil facilități pentru 

spălarea  igienică a mâinilor. 
• Înainte de efectuarea altor activități este îndepărtat 

echipamentul de protecție și sunt decontaminate  mâinile. 
                     

7.  Înlăturarea în siguranță a deșeurilor 

 

Atitudinea faţă de deșeurile produse în cadrul acordării de îngrijiri  

de sănătate este o parte esențială în asigurarea că aceste activități nu 

prezintă un risc sau  un  risc potențial  de infecție și sunt   înlăturate în 

condiții de siguranță biologică.14 
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Puncte cheie: 

• Sisteme de  codificare  prin culori în  uz  concordant cu 
protocoalele locale și nationale. 

• Întregul personal  a fost instruit în  problema deșeurilor. 
• Toate deșeurile- menajere, clinice, periculoase vor fi aruncate în 

containere ale căror capace se ridică prin acțiunea unei pedale.  
• Deșeurile clinice și periculoase ar trebui să fie în coșuri cu capac 

operabil  cu pedală. 
• Deșeurile ar trebui eliminate cât mai aproape posibil de locul în 

care a fost efectuată procedura. 
• Pungile pentru deșeuri nu trebuie să fie supraumplute (de 

obicei nu se umplu mai mult de 3/4). 
• Asigurarea că pungile sunt legate în mod sigur, preferabil cu 

închidere de tip  ermetic. 
• Folosirea echipamentului personal de protecție adecvat în 

timpul manevrării deșeurilor de orice fel.  
• Igiena mâinilor după orice contact cu deșeuri.  

 

8. Igiena respiratorie1 

 

Bacteriile și virușii respiratori  se pot transmite rapid. Trebuie 

urmată  reducerea riscului infecțiilor respiratorii ca fiind esențială, cu 

respectarea indicațiilor privind procedura  de tușit și strănutat. 

 

Punctele cheie sunt: 

• Tușitul și strănutatul trebuie făcute folosind șervețele de unică 
folosință,  cu eliminarea acestora în coșul adecvat. 

• Încercaţi să încurajaţi să  strănutaţi şi tuşiţi în partea de jos a 
brațului și nu în palmă. 

• Decontaminarea  mâinilor trebuie făcută după acoperirea gurii 
cu palma în caz de tuse sau strănut, și după manipularea 
șervețelelor folosite deoarece acestea conțin secreții care pot să 
fie transmise și celorlalte persoane. 

• Folosirea unor măști de protecție adecvate, inclusiv măști FFP3 
și ochelari de protecție, la nevoie (vezi sectiunea PPE).  
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9. Acordarea de îngrijiri la locul cel mai potrivit 

 

Întregul personal trebuie să fie instruit pentru a se asigura că 

pacienții sunt îngrijiți în mediul potrivit. Este responsabilitatea 

întregului personal să asigure îngrijiri sigure pacienților pentru a 

preveni infecțiile și să se asigure că personalul este instruit în aplicarea 

procedurilor și sistemelor necesare. Practicile de izolare sunt  abordate 

în detaliu în capitolul 11 al cărții. 
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CAPITOLUL 4 
CURĂȚENIA MEDIULUI DE SPITAL 

 

LOUISE HODGSON  
Actualizat de Gary Thirkell  

 
Introducere 
Curățenia fiecărui spațiu din spital în care  se oferă îngrijiri 

medicale este esențială în prevenirea  infecțiilor iar măsurile de control  
care urmează asigură încrederea pacientului și a publicului larg.  

Curățenia, prevenirea și controlul infecțiilor sunt într-o strânsă 
legatură, toate aceste elemente fiind importante în menținerea unui 
mediu de spital sigur pentru populație. Faptul că spațiile pentru 
acordarea îngrijirilor medicale sunt curate și implicit sigure reprezintă 
o componentă esențială în furnizarea de servicii medicale eficiente. Un 
mediu curat și ordonat/îngrijit este fundamental în menținerea 
încrederii pacientului în serviciile medicale oferite de unitatea sanitară.  
 
Acest capitol prezintă noțiuni despre: 

• Contaminarea microbiană a mediului de spital.  
• Curățarea aparaturii, echipamentelor și dispozitivelor 

medicale.  
• Codurile de culoare utilizate. 
• Programul de curățenie recomandat.  
• Categoriile de risc infecțios. 
• Auditul și prelevarea de probe din mediu.  

 
Definiții 
Contaminarea 
Un proces ce recunoște prezența  germenilor potențial infecțioși 

sau a unor produse nedorite  pe suprafețe inerte sau ale organismului 
uman. Murdărirea sau poluarea obiectelor inerte, potențial infecțioase 
sau nedorite. 1 

 
Decontaminarea 
Este un termen folosit pentru a descrie printr-un cuvânt 

modalitatea   de îndepărtare  sau  anihilare a contaminării,  evitând 
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astfel  ca microorganismele sau alt tip de contaminanți să  afecteze o 
zonă  eligibilă,  fiind în cantitate suficientă  pentru a iniția  infecția sau 
orice alt tip de răspuns nociv.1  
 

Practicile  de  decontaminare 
În mod obișnuit sunt folosite trei  practici de decontaminare:1 

 
Curățarea 
 Curățarea este un proces care reduce contaminarea, dar care nu 

distruge neapărat microorganismele. Reducerea contaminării 
microbiene nu este măsurabilă cu exactitate, depinzând  de mai mulți 
factori, inclusiv de eficiența procesului de curățare și de  încărcătura 
biologică inițială.  Procesul de curățare îndepărtează microorganismele 
și materiile  organice  - biofilmul  - pe care germenii s-ar putea 
dezvolta.  

 
Dezinfecția 
Dezinfecţia este procesul prin care sunt distruse 

microorganismele patogene în proporţie de 99,99% cu excepţia 
sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert. 

 
Sterilizarea 
Sterilizarea este operaţiunea prin care sunt distruse toate 

microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele 
contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate. 
 

Infecțiile asociate  asistenței medicale și contaminarea 
microbiană  

 Exista tot mai multe dovezi  că  mediul de spital se poate 
contamina cu microorganisme responsabile apoi de infecții asociate 
asistenței medicale.2,3,4 Prin urmare, transmiterea microorganismelor 
din mediul de spital la pacienţi poate apărea prin contact  nemijlocit cu 
echipamente contaminate, sau indirect  prin intermediul mâinilor.  
 Infecțiile asociate asistenței medicale, cum ar fi cele produse de  
stafilococul  auriu  rezistent la  meticilina (MRSA)  precum și  de alți 
germeni, se datorează  contaminării cu germenii mai sus menționați a 
unor diverse suprafețe care sunt în mod frecvent atinse, cum ar fi 
mânerele de la uși2, tastatura computerului, dispenserul de săpun 
lichid5, robinetul de la chiuvetă6 precum și  locurile unde praful sau alte 
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microorganisme contaminante se pot  depune și menține cu ușurință.3   
  
Tabelul de mai jos  prezintă rezultatele unor studii care se referă  la 
perioada de supraviețuire a acestor microorganisme pe suprafețele din 
mediul  de spital:7,8,9 

 

Microorganism Perioada de 
supraviețuire 

 Unități formatoare de 
colonii (CFU)/ Doza  
minimă infectantă  

MRSA 7 zile  –7 luni 4  CFU 
Acinetobacter spp. 3 zile la 5 luni 250  CFU 
Clostridium difficile  5 luni 7 spori 

 
Există multe studii care  evaluează  gradul de contaminare 

microbiană a mediului din unităţile medicale. Unul dintre aceste studii a 
explorat  gradul de curățenie a unor zone care sunt frecvent atinse cu 
mâinile. Evaluarea a constat în aplicarea unei soluții fluorescente pe 
aceste zone constatate ca fiind frecvent  atinse,  în saloane cu un singur 
pat. După externarea pacientului  aceste zone au fost evaluate: o zonă a 
fost considerată curată dacă materialul fluorescent a fost îndepărtat prin 
procedura de curățare. Doar 40% din aceste zone au fost efectiv curățate, 
acestea având tendința să fie locurile tradiționale (vasul WC și chiuveta) 
pe când suprafețe precum telefoanele, mânerele și alte suprafețe atinse de 
mâini nu au fost curățate aproape de loc.10 

 
Echipamente și produse de curăţenie  
Strategia de curățenie  operaţională  în sistemul sanitar  trebuie 

să reducă la minimum contaminarea soluțiilor  și a intrumentelor  
utilizate în procesul de curățenie.  

Trebuie respectate proceduri eficiente pentru utilizarea 
mopurilor, lavetelor, găleților  și  a soluțiilor:  

▪ Prepararea zilnică a soluțiilor pentru curățenie sau de câte ori 
este nevoie și înlocuirea cu soluții proaspete în mod frecvent, 
conform protocolului spitalului și a echipei de prevenire a 
infecțiilor.    

▪ Curățarea  găleților, mopurilor și lavetelor după folosire și 
uscarea acestora înainte de refolosire sau folosirea capurilor de 
mop și lavete de unică folosință.1 
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Detergenții pentru curățenie 
Detergentul utilizat în spital este folosit în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului, în procesul de curățare generală a 
tuturor spațiilor în care se desfășoară activități medicale în scop de 
diagnostic sau tratament. Soluția de detergent este preparată pentru 
fiecare operațiune de curățenie și apoi  înlăturată după fiecare utilizare. 
Este important ca toate suprafețele si  obiectele să se usuce după 
curățare, având în vedere faptul că bacteriile se dezvoltă în condiții de 
umezeală. Bolurile/gălețile utilizate pentru diluarea detergenților 
trebuie clătite și depozitate cu  fața în jos pentru a se  scurge. Există o 
ofertă generoasă   de detergenți și produse dezinfectante disponibile în 
comerț, indicațiile de utilizare pot varia, deci este obligatorie  
respectarea recomandărilor producatorului.  
 

Dezinfecția – Dezinfectanții 
În mediul de spital  există incertitudini cu privire la natura  

contaminării suprafețelor de lucru (de exemplu contaminarea cu sânge 
sau fluide ale orgnismului uman versus praful sau biofilmul, murdăria  
obișnuită) contaminarea  în urma îngrijirilor unor pacienți infectați,  de 
exemplu MRSA,  în ambele situații suprafețele trebuie curățate fizic cu 
soluție de detergent, urmată sau în combinație cu un  dezinfectant. 

Acest proces trebuie să implice oricare din următoarele:  
• curățare fizică folosind detergent urmat de un dezinfectant 

chimic (curățare în 2 pași)  
• curatare fizică folosind un detergent și dezinfectant chimic 

(curățare 2 în 1). De exemplu, utilizarea  unor lavete îmbibate  
cu soluții care conțin o combinație de detergent cu dezinfectant 
și care se pot utiliza mai ales  dacă procesul implică curățarea 
mecanică sau manuală.11   

 
 Procesul de curățare a  mediului de spital, a mobilierului și 

dotărilor  din saloanele  pacienților infectați cu Clostridium difficile 
trebuie efectuate zilnic folosind agenți clorigeni de curățare și 
dezinfecție  (cel puțin 1000 părți per million clor disponibil).4  
Curățenia  și dezinfecția  salonului, patului, saltelei, a lenjeriei de pat, a 
perdelelor și chiar a secției în totalitate după transferul sau decesul 
unui pacient cu Clostridium difficile trebuie să fie extrem de minuțioasă. 
Toate zonele trebuie curățate folosind agenți de curățare  pe bază de 
clor, iar ceea ce este de unică folosință se aruncă respectând 
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precauțiunile necesare în managementul deșeurilor. Trebuie acordată 
atenție folosirii prin evaporare a peroxidului de hidrogen pentru a 
realiza dezinfecția totală a mediului/echipamentelor din saloanele cu 
un pat sau saloanele izolator.  
 În cazul contaminării surafețelor  cu sânge (prin vărsare, 
stropire, etc.) trebuie aplicată dezinfecția cu dezinfectanți pe bază de 
agenți clorigeni,  cum ar fi Dicloroisocianuratul de sodiu   (NaDCC) la o 
concentrație de 10 000 părți per milion (ppm).12  
 Când utilizăm soluții dezinfectante, întotdeauna trebuie urmate   
instrucțiunile producătorului pentru a ne asigura că folosim diluția 
corectă și respectăm timpul de contact cu suprafața  de dezinfectat. 
Dezinfectanții care necesită diluare vor rămâne stabili și eficienți doar 
pentru o perioadă scurtă de timp, adesea numai 24 ore. Acești 
dezinfectanți trebuie preparați doar în momentul în care este necesară 
utilizarea lor, notându-se pe recipient data și ora preparării și se 
aruncă atunci când soluția nu mai este stabilă sau eficientă. Personalul 
implicat  în  prepararea sau/și utilizarea  dezinfectanților va  purta 
obligatoriu   echipament de protecție.  
 
 Curățarea  și dezinfecția cu abur sub presiune  
 Folosirea mașinilor cu abur sub presiune, ca parte a regimului 
general de curățare folosit în sectorul medical, devine tot mai populară 
întrucât în timp și-a dovedit  pe deplin eficiența.13  

Acest proces utilizează abur uscat supraîncălzit eliberat sub 
presiune. Are o funcție dublă, de curățare și de dezinfecție: 
temperatura înaltă a aburului este foarte eficientă în distrugerea 
microorganismelor, în timp ce aburul sub presiune  înlătură depozitele 
de murdărie și grăsime, care pe urmă sunt aspirate în mașină cu 
ajutorul vacumului. Se sugerează că folosirea corectă a acestor mașini 
este cel puțin la fel de eficientă ca și curățarea convențională în ceea ce 
privește îndepărtarea  murdăriei de pe suprafețe și  este mai bună 
decât curățarea convențională în cazul  fisurilor  şi a altor suprafețe 
greu accesibile.11  
 
 Microfibrele  

Mopurile și lavetele din microfibre sunt folosite pe scară largă în 
sistemul sanitar, multe spitale care folosesc lavete din microfibre au 
relatat că timpul utilizat pentru îndeplinirea  corectă a protocoalelor de 
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curățenie s-a redus,   iar rezultatele testelor de sanitație pentru 
verificarea eficienței curățeniei în mediul de spital  s -au îmbunatatit.8  

Mopurile și lavetele de microfibre sunt făcute din fibre sintetice 
combinate care sunt extrem de subțiri și care sunt create pentru a  
acoperi o suprafaţă mare. Astfel, utilizarea lor crește capacitatea de 
curățare și permite înlăturarea  extrem de eficientă a particulelor 
microscopice. Faptul că microfibrele din lavete sunt subțiri permite 
acestora să ajungă în fisurile microscopice ale suprafețelor. În plus, 
microfibrele sunt în mod natural încărcate static. Combinația de 
atracție electrostatică și acțiunea capilară permite înlăturarea unui 
număr mai mare de particule contaminate decât mopurile sau lavetele 
convenționale.  

Există limite în utilizarea lavetelor de microfibre. Acestea sunt 
create pentru a se utiliza umezite doar cu apă și de aceea nu trebuie 
folosite împreună cu soluții dezinfectante pe bază de clor sau alte 
soluții biocide. Lavetele folosite vor conține o încărcătură 
contaminantă potenţial periculoasă.  Pentru fiecare spațiu în care stă 
un pacient    trebuie folosită o lavetă distinctă care după utilizare  
trebuie să fie dezinfectată termic. Lavetele de microfibre sunt mai puțin 
eficiente când sunt folosite pe suprafețe vechi sau distruse din cauza  
folosirii repetate și au cea mai bună performanță în întreținerea de 
rutină a suprafețelor care nu sunt  intens murdărite.1 
 

Codificarea pe coduri de culoare a materialelor și 
echipamentelor de curățenie  
Codurile de culoare ale materialelor și echipamentelor de 

curățenie din spital ne asigură că aceste articole se  folosesc numai în 
anumite zone bine precizate  reducând astfel riscul de infecție 
încrucișată. Toate materialele și echipamentele de curățenie, de 
exemplu lavetele (refolosibile  şi de unică folosință) mopurile, gălețile, 
sorţurile sau mănușile trebuie codificate pe culori.13 Metoda utilizată 
pentru codificarea articolelor pe culori trebuie să fie clară, permanentă 
și în concordanță cu practica locală existentă.  

 
Schema codurilor de culoare din Marea Britanie pentru materialele și 

echipamentele de curățenie din spital 13 

Grupuri sanitare, dușuri, toalete, chiuvete și 
pardoseala grupurilor sanitare 

Roșu  

Zonele generale incluzând secțiile,  sectoarele, Albastru 
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birourile și chiuvetele din zonele publice  
 Sectoarele de  pregătire a alimentelor, oficiile 
alimentare de la nivelul secției și serviciul de livrare a 
alimentelor la nivelul secției  

Verde  

 Saloanele de izolare Galben 

 
Programele  orare  de curățenie  

Recomandările pentru curățenie trebuie să fie justificate de riscul de 
transmitere a infecției în funcție  de profilul zonei  din unitatea sanitară  
(a se consulta secţiunea de evaluare a riscului infecțios). Toate unitățile 
sanitare trebuie să aibă un orar documentat de curățenie, care să 
prezinte clar responsabilitățile personalului, un orar al   
responsabilităţilor și a frecvenței necesare pentru activitățile de 
curățenie în fiecare secție, zonă a spitalului, precum și produsele  care 
trebuie folosite pentru curățarea zonelor specifice.1 Este acceptată 
practica de a avea programe de lucru diferite pentru  îndeplinirea 
sarcinilor  în mod normal efectuate de personalul de curățenie şi 
sarcinile în mod normal efectuate de asistentele medicale.   
 

În tabelul de mai jos este reda  un program de lucru al 
personalului medical.1 

 
Un exemplu a sarcinilor de curățenie zilnică  

1.  Raportați asistentei medicale de serviciu la sosire   

2.  Verificați depozitul de materiale de curățenie,  protocoalele 
locale de curaţenie, verificaţi dacă există toate produsele de 
curăţenie  și dezinfecție din lista   

3.  Spălaţi şi uscaţi farfurii, tacâmuri şi alte anexe, aranjați-le pe 
raft gata pregătite pentru utilizare. 

4.  Curățati suprafețele de lucru ale oficiului alimentar din secție, 
ale chiuvetei și cuptorului cu microunde. Spălați pardoseala cu 
mopul.  

5.  Realimentați dispenserele pentru săpun lichid, prosoape de 
hârtie,  hârtie igienică și dispenserele de alcool gel. 

6.  Verificați și curățați baia, dușul și sifonul: ștergeți umed praful 
de pe suprafețele orizontale și verticale, curățați partea internă 
a geamurilor și oglinzilor. Spălați pardoseala cu mopul după 
cum este necesar.  

7.  Curățați toate toaletele: curățați bideurile, vasele WC și 
pisoarele;  ștergeţi  umed praful pe suprafețele orizontale și 
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verticale, curățați partea internă a geamurilor și oglinzile. 
Spălați pardoseala cu mopul.  

8.  Spălați și uscați farfuriile pentru suplimentul de alimente și 
aranjați-le pe raft pentru utilizare. 

9.  Începeți curățenia saloanelor, stațiilor de lucru ale asistentelor 
medicale și coridoarelor: colectați și îndepărtați deșeurile, 
curățați coșurile de gunoi și puneți punga de gunoi nouă; 
ștergeți umed  praful pe suprafețele orizontale și verticale, 
lămpile de la patul pacientului, scaunele și paturile; curățați 
partea internă a geamurilor și oglinzile; curățați pereții; 
curățați chiuvetele pentru spălarea mâinilor; realimentați 
săpunul lichid, prosoapele de hârtie,  hârtia igienică și 
dispenserele de alcool gel.  Spălați pardoseala cu mopul, 
planificându-vă traseul  şi îndepărtând mobilierul după cum 
este necesar.  

10.  Continuați curățarea saloanelor cu paturi, a stației asistentelor 
medicale și a coridoarelor așa cum este descris mai sus. 

11.  Colectați și îndepărtați deșeurile, curățați coșurile de gunoi și 
puneți punga de gunoi noua în toate zonele. Curățați camerele 
pentru duş, băile și sifonul de pardoseală: ștergeţi  umed praful 
pe suprafețele orizontale și verticale; curățați dușul,   cabinele, 
chiuvetele de spălat pe mâini și băile; realimentați dispenserele 
cu săpun lichid, prosoape de hârtie,  hârtie igienică și alcool gel; 
Spălați pardoseala cu mopul. Verificați starea de curățenie a 
vasului WC.  

12.  Raportați asistentei medicale de serviciu  pentru a primi orice 
noi instructiuni legate de curățenia  saloanelor  de izolare. 
Curățați  saloanele de izolare cu un singur pat: colectați și 
îndepărtați deșeurile, curățați coșurile de gunoi și puneți pungă 
de gunoi nouă; ștergeți umed praful pe suprafețele orizontale și 
verticale, lămpile de la patul pacientului, scaunele și patul;  
curățați partea internă a geamurilor și oglinzilor; curățați 
pereții; curățați chiuveta de spălat pe mâini; realimentați 
dispenserele de săpun lichid, prosoape de hârtie,  hârtie igienică 
și alcool gel. Spălați pardoseala cu mopul, planificați-vă traseul 
îndepărtând mobilierul după cum este necesar.  

13.  Efectuați sarcinile curățeniei săptămânale, cum ar fi de 
exemplu dulapurile.  

14.  Ordonați și curățați dulapurile de materiale de curățenie; 
completați lista de verificare a  produselor din zona de depozitare a 
acestora. 
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Orarul de curățenie personal medical – Zilnic13  

Elementul Act iunea Frecvent a 

Ca rucioare pentru 
transportul pacient ilor s i 
scaune pentru toaleta   

Cura t at i dupa  fiecare 
utilizare de ca tre pacient   

Dupa  utilizare 

Echipament medical, ex.  
stative pentru perfuzie, 
injectomate, termometre  

Cura t at i dupa  fiecare 
utilizare de ca tre pacient  

Dupa  utilizare 

Conectorii de la oxigen s i 
aspirat ie de la patul 
pacientului 

Cura t at i s i verificat i dupa  
fiecare utilizare de ca tre 
pacient  

Dupa  utilizare 

Ca rucioarele de pansat  
Cura t at i dupa  fiecare 
pacient  

Dupa  fiecare 
utilizare s i 
sa pta ma nal, daca  nu 
a fost folosit 

Paturi – cadrul superior 

Cura t at i dupa  fiecare 
pacient toate pa rt ile 
cadrului superior 
incluza nd suportul saltelei 
(somiera), saltelele, ta bliile 
patului de la cap s i 
picioare, dispozitivul 
pentru controlul manual s i 
rot ile patului  

Dupa  utilizare 

Containerele pentru alcool 
gel  

Verificat i  gelul disponibil 
la fiecare pat. Cura t at i 
suportul 

Zilnic 

Camera  sifonului de 
scurgere 

Cura t at i s i aranjat i Zilnic 

Toaletele s i ba ile 

Verificat i, cura t at i s i 
aranjat i. Asigurat i-va  ca  
sunt disponibile servet ele 
cu detergent î n toate 
toaletele, raportat i 
acumularea de calcar 

Zilnic 

Ca rucior de medicamente, 
dulapul de medicamente  

Cura t at i s i verificat i 
cont inutul 

Zilnic 
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Frigiderul de medicamente  
Cura t at i s i verificat i 
temperatura (2 – 80C) 

Zilnic 

Ca ruciorul de resuscitare  Cura t at i s i verificat i Zilnic 

Oxigenul portabil, butonul 
de apelare a asistentei s i 
soneria de urgent a    

Cura t at i s i verificat i Zilnic 

Container pentru obiecte 
int epa toare / ascut ite 

Verificat i nivelul s i 
î ndepa rtat i daca  este plin  

Zilnic 

Aparat de monitorizare 
sa nge  

 Cura t at i s i calibrat i Zilnic 

Oficiu alimentar 

Verificat i depozitele 
buca ta riei s i aruncat i 
stocurile expirate. 
Verificat i temperatura 
frigiderului (intre 0 – 50C). 

Zilnic 

 
Pentru toate suprafețele standardul înseamnă să fie vizibil curate: fără 
sânge sau fluide ale corpului, praf, murdărie, reziduri, bandă adezivă.  
 
Orarul de curățenie al personalului medical  – Săptămânal14   

Elementul Act iunea Frecvent a 

Elevatoare, dispozitive 
care ajuta  pacientul din 
scaun cu rotile sa  se ridice 
s i sa  stea î n picioare,  
ca ntare pentru  pacient i 

Cura t at i temeinic s i 
schimbat i bateriile 

Sa pta ma nal 

Echipament medical ex.  
stative de perfuzie, 
infuzomate 

Cura t at i temeinic baza 
standurilor  

Sa pta ma nal 

Suportul fis ei pacientului 
de la pat 

Spa lat i Sa pta ma nal 

Tabla pentru notit e 
Cura t at i s i s terget i not itele 
care nu sunt de actualitate 

Sa pta ma nal 

Ca ruciorul cu dosare Cura t at i s i aranjat i Sa pta ma nal 
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Ca ruciorul computerului  
Cura t at i s i aranjat i 
incluza nd tastatura 

Sa pta ma nal 

Ca ruciorul pentru lenjerie  Cura t at i s i aranjat i Sa pta ma nal 

Scaunul cu rotile pentru 
transportul pacient ilor  

Cura t at i Sa pta ma nal 

Slide-uri pentru transfer  Cura t at i Sa pta ma nal 

Robinetele de la  dus , baie 
s i de la chiuveta  

La sat i sa  curga  pentru doua  
minute robinetele nefolosite 

Sa pta ma nal 

Camera personalului 
Cura t at i s i aranjat i, inclusiv 
cuptorul cu microunde 

Sa pta ma nal 

Stat ia asistentelor 
medicale 

Cura t at i s i aranjat i 
incluza nd tastatura s i 
completat i stocul stat iei  

Sa pta ma nal 

Sala de tratament 
Cura t at i, aranjat i s i 
completat i stocul 

Sa pta ma nal 

Depozitul s i dulapurile de 
lenjerie  

Cura t at i s i aranjat i Sa pta ma nal 

Vestiarul personalului Cura t at i s i aranjat i Sa pta ma nal 

Ventilatoare electrice  
Cura t at i exteriorul 
ventilatoarelor. Inspectat i 
interiorul pentru raportare  

Sa pta ma nal 

La mpile din tavan 
 Verificat i s i anunt at i echipa 
de î ntret inere pentru 
cura t are  

Sa pta ma nal 

 
Programarea periodică a activităților 
Majoritatea  activităților de curățenie sunt efectuate mai 

frecvent decât o dată pe săptămână,  altele  trebuiesc executate la 
intervale stabilite, care pot varia de la două săptămâni la şase luni sau 
chiar anual. Exemple de astfel de activităţi sunt curăţarea covoarelor 
prin şamponare, schimbarea perdelelor, curăţarea crăpăturilor 
pardoselei și aplicarea de  lac sau chit, curăţarea geamurilor.14 
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Categorii de risc  infecțios  
Zonele funcționale  ale unui spital vor necesita curățenie la 

diferite intervale de timp,  în funcție  de nivelul de risc infecțios  la care 
sunt expuși pacienții. 
 Există patru asemenea categorii de risc şi acestea sunt:  

• Foarte înalt 

• Înalt 

• Mediu  
• Scăzut  

Fiecarei zone de risc i-a fost atribuit un nivel diferit pirivind 
importanţa nivelui de curăţenie  corelat cu diferitele cerinţe clinice. 
Definițiile sunt:14 

 
Nivelul de serviciu necesar Zonele funcționale 

Zonele funcționale de risc foarte înalt Zonele funcționale de risc foarte înalt  

Pe tot parcursul zilei trebuie să fie 
menţinute constant standarde de 
curăţenie de o calitate înaltă. 
Rezultatele necesare vor fi obținute 
numai printr-o curățenie intensă şi 
frecventă. 

Zonele funcționale de risc înalt pot 
include:  săli de operație, secții de 
terapie intensivă, unități de primire 
urgențe, neonatologie și alte secții 
unde se efectuează proceduri 
invazive.  

Zonele funcționale de risc înalt  Zonele funcționale de risc înalt 
Rezultatele trebuie menținute printr-
o curățenie regulată şi frecventă cu 
curăţare impecabilă în permanenţă. 

Zonele de risc înalt pot include secțiile 
spitalului, serviciul de sterilizare, căile 
de acces public și toaletele publice. 

Zonele funcționale de risc mediu  Zonele funcționale de risc mediu 
În aceste zone sunt necesare 
standarde înalte de calitate pentru 
motive igienice și estetice. 
Rezultatele trebuie menținute printr-
o curățenie regulată şi frecventă cu 
curăţare impecabilă în permanenţă.  

Zonele funcționale de risc mediu pot 
include serviciul de anatomie 
patologică, ambulatorul, 
laboratoarele, morga și farmacia. 

Zonele funcționale de risc scăzut  Zonele funcționale de risc scăzut 
În aceste zone sunt necesare 
standarde înalte de calitate pentru 
estetică și mai puțin pentru motive 
igienice. Rezultatele trebuie 
menținute printr-o curățenie 
regulata şi frecventă cu curăţare 
impecabilă în permanent. 

Zonele functionale de risc scăzut pot 
include zonele administrative, zonele 
cu material nesterile, depozitele 
dosarelor și arhivele.  
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Auditul și prelevarea probelor din mediul  instituţional   
Auditarea curățeniei este de obicei evaluată prin observarea 

vizuală, totuşi, această modalitate nu recunoaşte microorganismele 
care sunt invizibile cu ochiul liber.8 În prezent, în instituţiile de îngrijiri 
medicale, sunt utilizate frecvent metode mai obiective de evaluare a 
suprafaţelor după curăţenie şi evaluare comparativă (cum ar fi utilizea 
unui gel fluorescent  şi detectarea încărcăturii bacteriene cu ATP-ază).1 
Testarea ATP bioluminescența  a fost folosită în ultimii ani în toate 
organizaţiile de îngrijiri medicale din Marea Britanie. Aceasta a fost 
introdusă pentru a ajuta la susţinerea şi promovarea încrederii 
publicului.  Aceasta a fost, de asemenea, folosită ca și un instrument de 
sensibilizare a personalului pentru a indica importanța curățeniei.14  

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

CHIRURGICALE 
 

LOUISE HODGSON ȘI CAROLE HALLAM 
Actualizat de Marincaș Ramona și Coman Alexandru 

 
 Scop 
 Acest capitol descrie procesul complex al decontaminării în 
vederea utilizării în siguranță a instrumentelor chirurgicale 
reutilizabile și explorează metodele, echipamentul și facilitățile 
profesionale necesare. 
 

Domeniile cheie abordate sunt: 
▪ Principiile practicilor sigure de decontaminare a instrumentelor 

reutilizabile. 
▪ Prezentare generală a metodelor de decontaminare. 
▪ Ciclul decontaminării. 
▪ Activitatea microbiologică a decontaminării. 

 
Introducere 
Curățarea, dezinfecția și sterilizarea sunt elementele esenţiale 

pentru prevenirea răspândirii infecțiilor.  
În ciuda acestui fapt, multor unități de îngrijire fie le lipsesc 

aceste facilități de bază pentru prevenirea și controlul infecțiilor, fie au 
personal insuficient instruit.1 Într-un studiu efectuat în Marea Britanie 
în 1999, în serviciile de decontaminare s-au întâlnit situații în care 
aceste  procese erau sub standardele curente.2 În unele cazuri practica 
a fost de  slabă calitate, ducând la infecții încrucișate între pacienți sau 
între pacienți și personal.2 Studiul a identificat metode de îmbunătățire 
substanțială  constând în îngrijirea eficientă a sistemelor de 
decontaminare, în instruirea și dezvoltarea personalului. De asemenea, a 
identificat că multe dintre clădirile si echipamentele care susțin 
operațiile de decontaminare (stație centrală de sterililizare) aveau 
nevoie de renovare sau înlocuire. În cadrul studiului, instrumentele 
chirurgicale au fost evidențiate ca risc major în transmiterea infecțiilor. 2 
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Decontaminarea instrumentelor chirurgicale ar trebui realizată 
fie într-o unitate specializată ( statie centrală de sterilizare), fie local în 
cadrul instituţiei medicale, dar fiecare locație trebuie să respecte 
standardele și reglementările naționale.3,4 
  
Instrumentele chirurgicale sunt: 

• reutilizabile – procesul de decontaminare este realizat după 
folosirea acestora; 

• de unică folosință – instrumentele sunt folosite o singură dată și 
apoi eliminate. 

 
Lectii învățate cu ocazia bolii Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
Boala Creutzfeldt-Jakob (CJD) aparține unui grup de maladii  

numite encefalopatii spongiforme transmisibile (TSEs) care pot apărea 
la oameni și la animale (zoonoze). Aceste boli se caracterizează prin 
degenerarea sistemului nervos central și sunt invariabil fatale. În 
Marea Britanie, Comisia Consultativă pe probleme legate de 
Encefalopatia Spongiformă (SEAC) opinează că factorul cheie în 
reducerea riscului de transmitere a bolii de la o persoană la alta în 
cursul intervențiilor chirurgicale este asigurarea standardelor înalte de 
decontaminare a instrumentarului chirurgical.5 Institutul Național 
pentru Sănătate și Excelență Clinică din Marea Britanie a realizat 
Ghiduri pentru reducerea riscului de transmitere prin proceduri 
intervenționale a bolii Creutzfeldt-Jakob (CJD), conținând și 
recomandări legate de acele instrumente care au venit sau pot veni în 
contact cu țesuturi  definite  ca fiind de risc înalt precum  creierul și 
globul ocular posterior.6  

În plus, unele instrumente stomatologice au fost de asemenea 
identificate ca prezentând un risc de CJD Deoarece aceste instrumente - 
pile și alezoare endodontice sunt dificil de curățat, – se recomandă a fi  
de unică folosință.7   Studiile arată o  varietate  a metodelor de curățare 
utilizate,  dar și faptul că multe instrumente prezintă dovezi vizuale de 
contaminare după curățare.8  
 
 Metodele de decontaminare 
 Termenul decontaminare descrie combinația următoarelor 
metode: 

• Curățarea 
• Dezinfecția 
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• Sterilizarea  
Alegerea metodei de decontaminare depinde de riscul de infecție 

generat de instrumentul utilizat; tabelul 1 subliniază mai departe acest 
lucru.9  
 
Tabelul 1 
Risc Aplicația articolului  Recomandare 

 
Înalt În contact cu o leziune a 

tegumentului sau a 
mucoaselor; pătrundere în  
zone sterile ale corpului. 

Necesar sterilizare. 

Intermediar În contact cu mucoasele   Necesită sterilizare sau 
dezinfecție de nivel 
înalt. 

Scăzut În contact cu pielea 
sănătoasă; suprafețe / 
instrumentar care nu vin în 
contact direct cu pacientul. 

Curățare (vizibil curate) 
 

 
Pentru a reprocesa un instrument chirurgical, metoda necesară 

de decontaminare este sterilizarea conform tabelului 1, deoarece acest 
dispozitiv ar veni în contact direct cu o soluţie de continuitate a 
tegumentului și a membranelor mucoase și poate fi introdus în 
țesuturile corpului. De altfel, înainte ca un instrument să fie sterilizat, 
acesta trebuie să fie întâi curățat și dezinfectat; prin urmare 
instrumentul chirurgical necesită toate procesele: curățare, dezinfecție 
și sterilizare.  

Reprocesarea instrumentelor este un proces complex care 
cuprinde următoarele etape: curățarea, dezinfecția, inspectarea, 
împachetarea și sterilizarea.7 Indiferent de tehnologia folosită, 
instrumentele curăţate înainte de sterilizare trebuie să nu prezinte la 
inspecție contaminanţi vizibili. Instrumentele trebuie să fie prelucrate 
într-un ciclu de decontaminare validat, care include curăţare/spălare; 
un autoclav cu abur validat şi la sfârşitul ciclului de prelucrare, ele 
trebuie să fie sterilizate.7 Acest proces complex este descris  ca și 
“Ciclul decontaminării”.10 

Procesele ciclului sunt subliniate în figura de mai jos și vor fi 
analizate în detaliu.  



78 

 
Figura 1: Ciclul decontaminării 

 
 
  Pentru a realiza o decontaminare eficientă, toate aceste etape ale 
ciclului trebuie să fie îndeplinite la un standard acceptabil şi orice eşec va 
duce la probleme ce pot avea un impact asupra ciclului, și la o 
decontaminare insuficientă.5 În toate etapele reprelucrării trebuie luate în 
considerare următoarele probleme: 
 

• Locația și unde are loc decontaminarea și activitățile implicite. 
• Facilitățile și echipamentele în fiecare locație. 
• Asigurarea că echipamentul folosit este validat, întreținut și testat în 

concordanță cu recomandările producătorului și legislația în 
vigoare. 

• Existența unor măsuri eficiente de management. 
• Existența protocoalelor și procedurilor pentru toate aspectele 

muncii de decontaminare. 
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Următoarea parte a acestui capitol descrie  fiecare etapă a  “ciclului 
decontaminării” începând cu curățarea. 

 
Curățarea 
Procesul de decontaminare a unui instrument începe cu curățarea. 

Curățarea este un proces care îndepărtează fizic agenții infecțioși și materia 
organică pe care acesția se dezvoltă, dar nu distruge neapărat 
microorganismele patogene. Reducerea contaminării microbiene depinde 
de mulți factori, inclusiv de eficiența procesului de curațare și de 
încărcătura biologică inițială. Curățarea este o premisă esențială pentru 
asigurarea dezinfecției și sterilizării eficiente.9 

Curățarea instrumentelor poate fi efectuată manual sau folosind un 
proces automatizat. Se recomandă ca oriunde este posibil curățarea să fie 
realizată folosind un proces automatizat și valida,t curățarea automată fiind  
preferată curățării manuale.5 

Echipamentul personal de protecție cum ar fi: mănuși, șorțuri și 
ochelari pentru protecția ochilor, trebuie să fie purtat în caz de curățare 
manuală și manipulare de soluții chimice; de asemenea, trebuie purtate 
mănuși menajere de cauciuc pentru protecția mâinilor când se manipulează 
instrumente ascuțite/substanțe chimice.  
 

Curățarea manuală: Pot exista unele cazuri în care curățarea 
manuală este acceptată; de exemplu, dacă instrucţiunile producătorului 
stipulează că dispozitivul nu este compatibil cu un proces automatizat. 
Curăţarea manuală nu este metoda preferată datorită riscului de înțepare, 
tăiere, stropire a personalului, ci datorită incapacității de validare a 
eficienţei procesului. Pentru curățarea manuală a instrumentelor trebuie 
folosită o chiuvetă dublă de decontaminare: una pentru spălarea 
instrumentelor cu detergent special, și una cu apă curată pentru limpezirea 
instrumentelor, periilor și lavetelor folosite pentru curățarea 
instrumentelor.  

Curățarea manuală se efectuează prin două metode: metoda prin 
imersie și metoda non-imersie.  

Metoda prin imersie se folosește în scopul diminuării riscului de 
stropire și inhalare de aerosoli de către personalul care efectuează spălarea 
manuală. Se scufundă complet instrumentele în apa cu detergent, astfel 
încât apa din chiuvetă să acopere complet conținutul. Pe durata întregului 
proces de spălare dispozitivele medicale sunt menținute acoperite de apă 
pentru a preveni formarea aerosolilor; practic spălarea se realizează sub 
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apă. Se pot folosi pentru spălarea instrumentelor următoarele tehnici: 
periere, ştergere, agitare, dar și pistolul cu jet de apă sau aer, dar numai sub 
apă pentru a preveni autostropirea. Tot pentru a preveni autostropirea, 
atunci când se folosesc perii, periajul se efectuează în direcţia opusă 
persoanei care efectuează tehnica. 

Există anumite dispozitive medicale reutilizabile care conțin 
componente ce nu se pot scufunda în soluții apoase, de exemplu: 
componente electrice/ echipamente electronice.  

Acestea necesită metoda de curăţare manuală non-imersie. Fiecare 
dintre aceste dispozitive se curață în conformitate cu instrucţiunile 
producătorilor, de regulă prin ștergere sau periere, fiind de asemenea 
importantă și respectarea tipului de soluție de curățenie recomandat a fi 
compatibil cu aceste dispozitive. 

De reținut! Curățarea manuală nu poate fi validată. Astfel, pentru 
situațiile în care nu există posibilitatea de curățare automată sunt necesare 
proceduri standard de operare care să reglementeze foarte clar acest 
proces.11 

 
Mașini de spălat și dezinfectat: Mașinile de spălat și dezinfectat 

efectuează automat procesul de curăţare şi dezinfecție, prin etape 
consecutive. Fiecare etapă a procesului de decontaminare permite 
reducerea încărcăturii biologice pe instrumentul reprelucrat .  

Etapele recunoscute ale procesului de spălare pot include:  
• Prespălare rece – temperatura apei sub 35ºC pentru evitarea 
coagulării proteinelor; 
• Spălare principală – folosind apă caldă şi detergent alcalin la o 
temperatură de aproximativ 60ºC; 
• Clătire – îndepărtarea rezidurilor chimice; 
• Dezinfecţia termică – minim un minut la temperatură de peste 90ºC; 
• Uscare – prin circularea aerului fierbinte.3  

 
De reținut! Validarea procesului de curățare și dezinfecție se 

realizează prin înregistrarea parametrilor de temperatură și timp, dar și 
printr-un sistem de testare regulată a gradului de curățare și dezinfecție.11 
Se recomandă testarea pentru evidențierea rezidurilor de proteine și 
înregistrarea rezultatelor.  

 
Mașinile cu ultrasunete: Mașina cu ultrasunete generează unde 

care dislocă depunerile din zonele greu accesibile. Se recomandă folosirea 
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acestei mașini cu ultrasunete în cazul tuturor instrumentelor care nu 
prezintă siguranța că pot fi curățate complet manual sau în mașinile 
automate de spălat și dezinfectat. Pentru folosirea mașinilor cu ultrasunete 
este nevoie de apă potabilă și detergent enzimatic. Temperatura nu trebuie 
să depășească 500 C pentru că peste acestă temperatură proteinele se 
coagulează și se fixează de instrumente, fiind ulterior greu de îndepărtat. 
Timpul de expunere a instrumentelor în mașina cu ultrasunete nu trebuie 
să depășească 10 minute. Curățarea cu ultrasunete este obligatoriu urmată 
de curățarea în mașinile automate de spălat și dezinfectat pentru a finaliza 
procesul de curățare și pentru realizarea dezinfecției. Acolo unde nu există 
mașini automate de spălat și dezinfectat se finalizează procesul de curățare 
manual, și se realizează o dezinfecție chimică respectând recomandările 
producătorului.11 

De reținut! Mașina cu ultrasunete efectuează doar curățarea, nu și 
dezinfecția instrumentelor, astfel că este greșit să considerăm că aceste 
instrumente expuse doar în mașina cu ultrasunete pot fi supuse sterilizării. 
Este nevoie obligatoriu de dezinfecție înainte de sterilizare. 
 

Dezinfectia 
Etapa următoare a procesului este dezinfecția, care este folosită 

pentru a reduce numărul de agenţi infecţioşi viabili, dar care poate să nu 
inactiveze neapărat toți agenţii microbieni, cum ar fi anumite virusuri şi 
spori bacterieni.  
 Dezinfecția nu atinge același nivel de reducere a contaminării 
microbiene ca și sterilizarea.9 Acest proces reduce numărul de 
microrganisme mai mult decât curăţarea, dar nu este eficientă împotriva 
unor virusuri şi spori.  
 Metodele de dezinfecție utilizate sunt dezinfecția chimică și 
dezinfecția termică. Dintre cele două metode se preferă dezinfecția termică 
prin utilizarea căldurii umede, nu numai pentru că este ușor de controlat, 
dar și pentru că nu lasă urme de reziduri chimice pe instrumente, nu este 
corozivă prelungind durata de viață a dispozitivelor medicale.5 Așa cum s-a 
discutat anterior, cele mai multe mașini de spălat și dezinfectat au 
încorporate și o etapă de dezinfecție termică. Dezinfecția termică este 
reglementată de norma europeană EN 15883, normă care reglementează 
timpul și temperatura de expunere a dispozitivelor medicale. Dezinfecția 
termică cu căldură umedă, bazată pe conceptul A0 (EN ISO 15883-1), este 
cea mai comună metodă de dezinfecție a dispozitivelor medicale în mediul 
spitalicesc.  
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Un dezinfectant chimic poate fi definit ca fiind un compus sau un 
amestec care, în condiţii definite este capabil să distrugă microorganismele 
prin mijloace chimice sau fizico-chimice.9 Dezinfectantul chimic poate să fie 
sub forma lichidă (care e forma lui obișnuită) sau sub formă de pulbere. În 
ariile clinice, dezinfectantele sunt uneori livrate gata pregătite pentru 
utilizare; cu toate acestea, nu este neobişnuit să întâlnim unele 
dezinfectante care trebuie să fie diluate pentru a atinge concentraţia corectă 
de utilizare.  

Deoarece dezinfectantele diferă în funcţie de proprietăţile lor, este 
vital ca instrucţiunile de utilizare să fie respectate, alegerea 
dezinfectantului, depozitarea și eliminarea să fie făcute în conformitate cu 
reglementările naţionale şi locale.  
 

Inspectarea 
 Toate instrumentele care au trecut printr-o procedură de curățare, 
inclusiv cea automată în mașinile de spălat și dezinfectat, trebuie să fie 
inspectate pentru a ne asigura că sunt curate, funcționale și într-o stare 
bună tehnică. Pentru inspectarea amănunțită a instrumentelor trebuie 
folosită o lampă cu lupă.8 
 

Împachetarea 
Pentru împachetare/ambalare dispozitivele medicale trebuie să fie 

curate și uscate. 
 Materialele pentru ambalare/împachetare pot fi: hârtia de 
împachetat, pungă sudată, hârtie/film transparent, pungă de hârtie și 
container reutilizabil rigid cu filtru permanent sau de unică folosință 
conform standardului EN 868 și EN 11607.  
 Nu se recomandă folosirea casoletelor de metal cu colier a căror 
orificii sunt deschise și închise manual, deoarece acestea nu garantează 
sterilitatea conținutului.11 

 Împachetarea instrumentelor care urmează să fie sterilizate în 
autoclavul cu vacuum pentru încărcătura poroasă este esențială din 
următoarele motive:5 

•  menţinerea intactă a produsului în cursul diferitelor etape ale 
procesului de decontaminare; 

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

sterilizării și a transportului;  
• menținerea sterilităţii la locul de utilizare; 
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• prevenirea recontaminării produsului după sterilizare. 
 Materialul de împachetat trebuie să permită penetrarea aburului, 
asemenea,  să fie adecvat pentru păstrarea instrumentele sterile în timpul 
depozitării. Pachetele trebuie să fie inscripționate cu: conținutul și data 
sterilizării, persoana care a sterilizat instrumentele și numărul ciclului de 
sterilizare, pentru identificarea și rotația stocurilor.1  

În cazul sterilizării instrumentelor în autoclave fără vacuum 
împachetarea s-ar putea să nu fie recomandată deoarece poate împiedeca 
penetrarea aburului pe toate suprafeţele instrumentului şi astfel să 
împiedice ca sterilizarea să aibă loc.5 
 Dispozitivele medicale pot fi ambalate în orice combinație de 
materiale de ambalaj plat (hârtie, pungi sau role) sau în containere pentru a 
menține integritatea produsului. Dispozitivele medicale sunt împachetate 
într-un mod care să reducă la minim riscul de contaminare în timpul 
deschiderii și îndepărtării conținutului. 
  În cazul containerelor reutilizabile se vor respecta recomandările 
producătorului cu privire la înlocuirea filtrelor și a garniturii capacului. Se 
va monitoriza numărul de utilizări pentru filtre, excepție cele de unică 
folosință și cele permanente.  
 Dispozitivele medicale împachetate în hârtie trebuie să folosească 
tehnica de împachetare tip plic sau colet, conform imaginilor de mai jos. 
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Sterilizarea 
 Metoda finală a procesului de decontaminare este sterilizarea. 
După cum s-a menţionat anterior, înainte de sterilizare articolele 
trebuie să fie mai întâi curăţate temeinic și dezinfectate pentru ca 
procesul să fie eficient.  
 Sterilizarea propriu-zisă implică distrugerea completă a tuturor 
microrganismelor, inclusiv a sporilor care sunt recunoscuţi ca fiind 
dificil de distrus. Metoda preferată de sterilizare în spitale este 
utilizarea aburului saturat, la temperatură înaltă și sub presiune. 
Aburul este emis sub presiune, ținând cont însă de compatibilitatea 
acestuia cu instrumentul/materialul supus procesului de sterilizare.  
 
Există două tipuri principale de sterilizatoare cu abur: 
 

Autoclave cu vacuum: Acestea se numesc uneori sterilizatoare 
pentru încarcatura poroasă. Ele folosesc abur, cu o etapă activă de 
îndepărtare a aerului concepută pentru prelucrarea produselor 
împachetate sau cu lumen şi asigurarea penetrării aburului în întreaga 
încarcatură. Creșterea rapidă a presiunii și temperaturii permite ca 
timpul de prelucrare să fie de trei minute la 1340C și la aproximativ 2.1 
atmosfere.1 

 
Autoclave de volume mici: Acestea sunt autoclave fără vacuum 

în care aburul este introdus prin partea de sus a camerei de sterilizare, 
iar aerului rece şi dens este purjat prin partea de jos a camerei. Supapa 
de exhaustare se închide când tot aerul a fost eliminat, permițând astfel 
să se realizeze presiunea şi să crească temperatura. Acestea sunt 
utilizate în mod frecvent, dar sunt mai potrivite pentru instrumentele 
chirurgicale neîmpachetate, solide și fără lumene.  

Toate autoclavele cu abur trebuie testate la instalare şi ulterior 
cu regularitate. Verificările tehnice și parametrii de funcționare de 
rutină se notează în registre.1 

În monitorizarea de rutină a autoclavelor trebuie să se 
folosească indicatori biologici și / sau chimici.1  

Indicatorii biologici conțin spori ai bacteriei Geobacillus 
stearothermophilus; aceste stripuri indicator sunt plasate în încărcătura 
care urmează să fie sterilizată. La terminarea ciclului stripurile sunt 
însămânțate și urmărite pentru creșterea germenilor, lipsa dezvoltării 
bacteriilor indicând un proces reușit. 
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 Indicatorii fizico-chimici sunt folosiți pentru a evalua dacă 
parametrii de timp, temperatură și presiune au fost atinși. De obicei 
aceștia sunt introduși în interiorul truselor/pachetelor.  

Monitorizarea procesului de vacum se poate realiza în două 
modalități: prima este un test de etanşeitate pentru a ne asigura că 
vacumul este menținut pe perioada ciclului și cea de-a două metodă se 
referă la abilitatea aburului de a penetra un pachet mic de câmpuri 
(testul ‘Bowie Dick’). Dacă aceste teste sunt satisfăcătoare, atunci o 
alternativă este monitorizarea “parametrilor valorici”, abordare care se 
bazează pe asigurarea că ciclul autoclavului a atins toate specificațiile 
de timp, temperatură şi presiune folosind un echipament calibrat. 
Această metodă tinde să fie mai fiabilă și mai rapidă decât indicatorii 
biologici deoarece folosește date măsurabile.1  

De reținut! Este importantă monitorizarea permanentă a 
diagramelor, manometrelor și imprimarea parametrilor pe toată 
perioadă ciclului de sterilizare. Acest lucru permite raportarea cât mai 
urgentă a oricăror probleme sau defecțiuni. Datele fiecărui ciclu de 
sterilizare trebuie să fie imprimate vizibil și arhivate. 

Sterilizarea cu abur sub presiune trebuie să fie metoda de 
elecţie, dacă dispozitivul medical suportă această procedură.  
 
Alte metode de sterilizare includ: 
 

Plasma - utilizează peroxidul de hidrogen ca agent de sterilizare 
și este metoda folosită în sterilizarea instrumentarului care nu suportă 
temperaturi ridicate.  
 

Oxidul de etilenă - acest procedeu este potrivit pentru instrumente 
sensibile la căldură și se realizează la temperatură joasă cu vapori de oxid 
de etilenă. Deși oxidul de etilenă nu este coroziv, el este iritant și toxic, de 
aceea instrumentele sterilizate prin această procedură trebuie bine aerisite 
după prelucrare pentru a preveni efectele dăunătoare asupra pacienților și 
personalului. Sterilizarea utilizând oxidul de etilenă se va face în condiții de 
maximă securitate, minimizând expunerea personalului și a pacienților 
precum și contaminarea mediului. De regulă, acest procedeu este folosit 
mai mult în industrie decât în departamentele de sterilizare  din spitale.11 

 
Sterilizarea cu abur la temperatură joasă și formaldehidă 

(formalin) - aburul este folosit la temperatură joasă (500 C – 700C) cu 
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vapori de formaldehidă pentru a steriliza dispozitive sensibile la 
căldură și poate fi adecvat pentru piese cu lumene înguste.  Potențiala 
toxicitate a formaldehidei rămâne o problemă.1 

 
Depozitarea  

 Când depozităm instrumentarul este vital să nu se producă 
recontaminarea , iar condițiile de depozitare trebuie să permită 
întreținerea instrumentarului/pachetelor în starea în care vor fi 
folosite. De obicei materialele sterile sunt  păstrate la locul unde vor fi 
folosite, de exemplu sălile de tratament de pe secții, cabinete, 
departamente sau sălile de operație.5 Zona de depozitare trebuie să fie 
dedicată acestui scop și să nu fie folosită pentru alte activități cum ar fi 
efectuarea tratamentului la pacienți.  

În aceste zone, spațiul propriu-zis de depozitare trebuie să fie 
proiectat adecvat pentru a preveni degradarea ambalajului și a permite 
rotația riguroasă a stocurilor. Rafturile trebuie să fie ușor de curățat și să 
permită mișcarea liberă a aerului în jurul produselor depozitate. 
Produsele trebuie depozitate deasupra nivelului podelei, neexpuse la 
lumina directă a soarelui și la umezeală, într-un mediu sigur, uscat și 
răcoros.5 
 

Transportarea instrumentelor folosite  
Toate instrumentele chirurgicale folosite prezintă risc de 

infecție. Pentru a reduce acest risc instrumentele trebuie plasate în 
containere închise, sigure și transportate la locul de decontaminare cât 
mai curând posibil după utilizare. Containerele de transport trebuie să 
asigure protecția faţă de contaminări accidentale, atât a instrumentelor 
în tranzit, cât și a persoanelor care le transportă. În acest sens 
containerele trebuie să fie etanşe, ușor de curățat și rigide pentru a 
preveni transformarea instrumentelor în tăietoare  periculoase pentru 
toți cei care le manipulează, dar și pentru a proteja instrumentele de 
deteriorări accidentale. Containerele trebuie să poată fi bine închise, 
chiar încuiate acolo unde e cazul, clar etichetate pentru a identifica 
conținutul și cine le-a folosit, suficient de rezistente pentru a preveni 
degradarea instrumentelor în cursul transportării.5  
 

Urmărirea și trasabilitatea instrumentelor chirurgicale  
Este importantă posibilitatea urmăririi produselor  pe tot 

parcursul proceselor de decontaminare la care sunt supuse și, de 
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asemenea, până la pacientul la care sunt folosite. Abilitatea de a urmări 
și trasa drumul instrumentelor și echipamentelor chirurgicale în cursul 
ciclului de decontaminare permite luarea de măsuri de remediere când 
este necesar. De exemplu, în eventualitatea puțin probabilă a unui ciclu 
de sterilizare eșuat, produsele pot fi readuse la sterilizare.5 
 

Trebuie păstrate înregistrări pentru toate trusele procesate, 
identificând:  

• metoda de curățare și sterilizare folosită.  
• numele persoanei care a efectuat decontaminarea.  
• detalii privind articolul efectiv prelucrat.  
De reținut! După deschidere, trusa se poate folosi doar o 

singură dată și la un singur pacient. Se interzice păstrarea truselor 
sterile deschise și folosirea instrumentelor din aceeași trusă la mai 
mulți pacienți.  
 

Efectul microbiologic al decontaminării  
 

Tabelul 2 arată efectele  biocide ale metodelor de 
decontaminare. Curățarea nu este inclusă în tabel deoarece aceasta 
îndepărtează fizic agenții microbieni fără a-i distruge neapărat. 
 

Tabel 2: Efectul biocid al metodelor de decontaminare9  
 
 Spori Mycobacterii Bacterii Virusuri 

 
Dezinfecția 
Dezinfecție 
termică în 
mașinile de 
spălat 
automate 

x √√√ √√√ √√ 

Abur la 
temperatură  
joasă 

x √√√ √√√ √√ 

Dezinfectant 
chimic 

    

Alcool  x √√ √√√ √√ 
Glutaraldehidă √ √√√ √√√ √√√ 
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ortho-
ftalalaldehidă 
 

√ √√√ √√√ √√√ 

Alte aldehide √ √√√ √√√ √√√ 
Dioxidul de 
clor 

√√√ √√√ √√√ √√√ 

Acidul 
peracetic 

√√√ √√√ √√√ √√√ 

Alti compuși 
de  apă 

oxigenată 

x √ √√√ √√ 

Compuși 
 cuatenari de 
amoniu  

x √√ √√ √√ 

Superoxidized 
saline 
(amestec de 
hipocloriți) 

√√√ √√√ √√√ √√√ 

Sterilizarea 
Abur √√√ √√√ √√√ √√√ 
Căldură uscată √ √ √ √ 
Plasmă √√√ √√√ √√√ √√√ 
 
 Legenda – x deloc √ slab  √√ moderat   √√√ bun 
 

Reprocesorul automat pentru endoscoape  
Decontaminarea endoscoapelor flexibile pune probleme 

deosebite deoarece tuburile înguste şi lumenul sunt dificil de curățat și 
nu rezistă la temperaturile înalte necesare sterilizării cu abur.11 

Dezinfectarea manuală a endoscoapelor este dependentă de operator și 
expune personalul la agenți infecțioși și substanţe chimice potențial 
toxice.1 Reprocesarea automată a endoscoapelor este o alternativă mai 
sigură, dacă resursele o permit. Necesită dezinfectante și consumabile 
cum ar fi filtrele, precum și întreținere regulată. Calitatea apei este în 
mod special importantă pentru a se preveni înfundarea filtrelor și 
creșterea microorganismelor oportuniste, precum Pseudomonas sau 
specii de Mycobacterii.1 
 



89 

Produsele de unică folosinţă 
Produsele de unică folosinţă nu sunt proiectate pentru a fi 

refolosite şi producătorii nu vor garanta siguranța și performanța 
echipamentelor reprelucrate dacă acestea au fost marcate ca fiind de 
unică folosinţă. Dacă utilizatorii iau în considerare reprocesarea 
echipamentelor de unică utilizare, ei trebuie să ţină seama de 
următoarele întrebări:1  

• produsul este integru și funcțional? 
• dispozitivul poate fi dezasamblat pentru a fi curățat, 

decontaminat și prelucrat în continuare? 
• procesul de sterilizare poate fi validat, dacă este nevoie? 
• reprocesarea este cost-eficientă? 
•  există persoană autorizată care să fie dispusă să-și asume 

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

 
Rezumat  
Curățarea, dezinfecția și sterilizarea sunt componente 

importante ale procesului de prevenire și control al infecțiilor. 
Curățarea eficientă este esențială înaintea oricărui proces de 
dezinfectare sau sterilizare. Tipul și nivelul contaminării unui 
dispozitiv depind de natura acestuia și de scopul pentru care este 
utilizat. Decontaminarea termică este mai sigură și mai eficientă decât 
folosirea substanțelor chimice. Sterilizarea cu abur este eficientă numai 
când este precedată de o precurățare meticuloasă, dacă se folosește o 
împachetare corectă și se monitorizează autoclavele. Eșecul în 
sterilizarea sau dezinfectarea eficientă a dispozitivelor medicale 
reutilizabile poate provoca apariția infecției.  
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CAPITOLUL 6  
DISPOZITIVELE INVAZIVE 

 

TRACEY CORNER, GILL RUNKEE ȘI CAROLE HALLAM 
Actualizat de Tracey Corner și Carole Hallam 

  
Dispozitivele invazive sunt frecvent utilizate în îngrijirea 

pacienților cu scop terapeutic, simptomatic sau de diagnostic.  
 Acest capitol îi va furniza cititorului informații privind riscurile 
infecțioase  la care este expus pacientul  precum și Ghidul optim 
recomandat în practica curentă  pentru prevenirea acestora, cu referire 
la următoarele dispozitive invazive: 

• Cateter venos periferic 
• Cateter venos central 
• Cateter urinar permanent 

 Utilizarea unei tehnici aseptice este de importanță extremă în 
prevenirea infecțiilor cauzate de dispozitivele invazive. O descriere 
amănunțită a tehnicilor aseptice  se regăsește  în capitolul 8 al cărții. 
 

Dispozitive pentru accesul venos periferic  
 Inserarea unei linii venoase (i.v.) este una dintre procedurile 
invazive cele mai comune utilizate în îngrijirile de sănătate, totuși 
aceasta nu este scutită de complicații. 
 Un cateter venos este un corp străin care produce o reacție în 
gazdă, având drept rezultat formarea unui strat de material fibros, de 
natură proteică, în interiorul și pe exteriorul cateterului. Ulterior aceste 
proteine pot fi colonizate de microorganisme ducând la formarea unui 
biofilm, strat care este protejat de mecanismele de protecție ale gazdei, 
oferind acestora condiții prielnice de creștere și multiplicare. Astfel, 
atât infecția locală cât și cea sistemică pot rezulta din contaminarea sau 
colonizarea dispozitivelor intravasculare. 

 
Ce este un cateter venos periferic? 

 Definiția: Cateterul venos periferic este un dispozitiv care se 
introduce într-o venă periferică în scopul administrării de fluide și/sau 
medicamente.  
 Trebuie recunoscut faptul că inserarea canulei periferice este o 
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procedură chirurgicală minoră dar care violează mecanismele naturale 
de apărare ale pielii. Există un număr de riscuri asociate cu această 
practică și care, atunci când  este posibil, trebuie să fie prevenite.  
 Acestea includ: hematoamele, infecțiile localizate, flebitele, 
infiltrațiile și extravazarea, toate expunând pacientul la riscuri crescute 
de infecții sistemice și crescând mortalitatea acestora. 
 

Recomandări pentru inserarea unui cateter venos periferic 
 Datorită riscului crescut de infecții, cateterele IV nu trebuie 
inserate dacă nu este nevoie și trebuie folosite numai în urma unor 
indicații medicale stricte. Acestea pot include: 

• asigurarea de acces imediat în situații de urgentă; 
• asigurarea de acces venos pentru terapie, administrarea rapidă 

de fluide, sânge sau derivate ale sângelui; 
• post-chirurgical; 
• deshidratare  gravă. 
Oricând este posibil, folosiți căi alternative pentru hidratare sau 

terapie parenterală.1 

 
Alegerea locului de inserare 

 Venele superficiale ale membrelor superioare sunt folosite 
pentru inserarea cateterului datorită localizării lor în fascia 
superficială, chiar sub piele.  
 Inserarea cateterului la membrelor inferioare este de obicei 
evitată din cauza riscului de complicații, cum ar fi tromboflebita și 
embolia pulmonară (cauzate de posibila  extindere a cheagului în 
venele profunde).2 

 Venele abordate pentru inserarea cateterului periferic trebuie 
să fie cele de pe antebrațe și mâini. Ar trebui luat în calcul utilizarea 
unui Cadru pentru Protecția și Sănătatea Venelor, pentru a veni în 
ajutorul personalului medical3. 

 

Caseta 1: alegerea unei zone 

• brațul non-dominant 
• zona distală pentru inserția inițială  
• inserția ulterioară trebuie să fie în zone apropiate inserției 

inițiale 
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 Evitați echimozele, tegumentele dureroase sau infectate și dacă 
este posibil evitați zonele de flexie, deoarece acestea pot compromite 
curgerea și pot duce la mobilizarea branulei, ceea ce crește riscul de 
flebită și infecție. Evitați inserarea cateterului venos periferic în brațul 
unei paciente care a suferit o mastectomie, a pacienților cu  disecţie de 
ganglioni limfatici sau radioterapie sau care are sau urmează să aibă o 
fistulă renală. 

 
Principii generale 

 Un număr de principii se aplică tuturor aspectelor legate de 
inserarea și managementul unui cateter venos periferic. Multe dintre 
aceste principii sunt recunoscute și recomandate pentru utilizare în 
pachetele de îngrijiri pentru canularea periferică.4 

 
Caseta 2: “Pachet” bazat pe dovezi pentru inserarea cateterului venos 
periferic.4 

• Trebuie  respectată o tehnică aseptică fără atingere pe parcursul 
inserției, în timpul oricărei  manevrări și în momentul îndepărtării 
dispozitivului. 

• Înainte de inserarea unui dispozitiv de acces vascular, evaluați venele 
pacientului. 

• Mâinile personalului medical  care execută inserarea  cateterului 
venos periferic trebuie decontaminate cu soluție antiseptică alcoolică 
sau săpun lichid și apă, înainte și după inserarea cateterului, precum 
și înainte de toate manipulările dispozitivului. 

• Pielea pacientului trebuie dezinfectată înainte de inserarea cateterului 
timp de 30 de secunde, folosind tampoane îmbibate cu soluție de 
gluconat de clorhexidina 2% în alcool izopropilic 70% și trebuie 
permis aerului să usuce zona, fără alte repalpări5 ale zonei unde 
urmează să se monteze cateterul. Dacă pacientul prezintă sensibilitate 
la aceste substanțe se va folosi soluție povidone-iodine în soluție 
alcoolică.  

• Dispozitivul se fixează cu un pansament steril, semipermeabil, pentru 
a permite urmărirea locului inserției. 

• Documentarea include : 
- data, ora și motivul cateterizării;  
- evaluarea sănătății venelor, detalii  privind pregătirea locului de 

elecție;  
- notarea tipulului și mărimii dispozitivului de acces vascular. 

• Eliminarea imediată și sigură a obiectelor ascuțite într-un container 
adecvat, destinat dispozitivele înțepătoare/tăietoare7. 
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Inserarea cateterului venos periferic 
Asigurați-vă că inserarea cateterului este clinic indicată și 

necesară. Adesea, cateterul poate fi inserat profilactic şi poate să nu fie 
niciodată utilizat. În această situație cateterul deţine un risc 
semnificativ de infectare și procedura trebuie descurajată. 

Personalul medical trebuie instruit și evaluat ca fiind competent 
și să respecte instrucțiunile producătorului privind introducerea, 
conectarea și timpul de menținere a fiecărui cateter. 

Înainte de inserarea cateterului, dacă starea pacientului o 
permite, trebuie obținut acordul acestuia.  Acordul verbal este metoda 
cea mai utilizată.  De altfel, decizia pacientului de a fi sau nu de acord 
trebuie să se bazeze pe informații adecvate, corect furnizate. 

 
Locul de inserție 
În general, trebuie folosit cateterul cel mai scurt și cu diametrul 

cel mai mic pentru a preveni distrugerea intimei – tunica internă a 
venei, acesta ajută de asemenea la eventualele diluări ale 
medicamentelor iritante și asigură un risc minim de complicații 
vasculare.   

 
Echipamentul personal de protecție  
Este importantă utilizarea echipamentului individual de 

protecție, inclusiv a mănușilor. Alegerea echipamentului trebuie să se 
orienteze după o evaluare a riscului și anticiparea contactului cu sânge 
și fluide ale corpului sau cu germeni patogeni3. Este posibilă inserarea 
cateterului venos periferic folosind mănuși nesterile fără repalparea 
venei8.  

 
Pregătirea tegumentului  
Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea pregătirii 

tegumentelor într-un singur pas. Tegumentele vor fi dezinfectate cu un 
produs de  gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70%. Se va 
curăța o suprafață largă a tegumentului, din jurul locului de elecție, 
timp de 30 de secunde urmată de lăsarea produsului sa se usuce, ceea 
ce reprezintă o parte esențială pentru dezinfectarea completă.9 

 

Igiena mâinilor 
Mâinile sunt decontaminate imediat înainte și după fiecare 

contact cu pacientul, utilizând tehnica corectă de igienizare a mâinilor. 
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Folosiţi  cele 5 Momente ale igienei mâinilor recomandate de 
Organizația Mondială a Sănătății.10 Alte informații legate de igiena 
mâinilor pot fi găsite în capitolul 3 al cărții.  

 
Pansamentul 
Pentru fixarea cateterului venos periferic trebuie folosit un 

pansament steril, pentru a preveni mișcarea acestuia în venă și  
producerea flebitelor mecanice.  Pansamentul trebuie să fie 
transparent și semipermeabil.4  

 
Documentarea  
În fişa pacientului trebuie înregistrate  detalii ale inserției, 

incluzând data, locația, numărul de lot al cateterului, numele și 
semnătura persoanei care a efectuat inserția.  

 
Îngrijirea cateterului venos periferic și prevenirea 
infecțiilor 

 Principiile menținerii unei practici sigure în îngrijirea 
cateterului periferic includ: 

• Menținerea unui sistem închis. 
• Reducerea riscului de contaminare microbiană. 
• Utilizarea de dispozitive fără ac pentru accesul la 

cateter. 
• Tehnica aseptică este inclusă în toate aspectele legate 

de îngrijirile cateterului. 
• Analizarea și înregistrarea zilnică a necesităţii clinice 

de păstrare a cateterului.  
• Dacă nu face parte din îngrijirea de rutină luați în 

considerare îndepărtarea cateterului3. 
Caseta 3: “Pachet” bazat pe dovezi pentru îngrijirea cateterului venos 
periferic4  

• Mâinile sunt decontaminate imediat înainte și după fiecare contact cu 
pacientul, folosind tehnici corecte de igienă a mâinilor. 

• Se va purta echipament de protecție personală doar dacă este indicat 
sau în conformitate cu politicile locale. 

• Indicația clinică de a păstra cateterul este zilnic evaluată și 
documentată de către fiecare tură iar cateterul se îndepărtează  dacă 
nu mai este necesar. 

• Locul inserției este inspectat de fiecare tură pentru  semne de infecție, 
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iar în cazul cateterelor venoase periferice se va urmări scorul de 
flebită. 

• Este utilizat un pansament steril, semipermeabil și transparent, 
pansament ce va fi schimbat cel puțin odată pe săptămână sau mai 
repede dacă integritatea pansamentului este compromisă, urmând 
tehnicile de asepsie cunoscute.  

• Decontaminarea căii de acces înainte de administrare se face cu 
soluție de gluconat de clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70%.  
Dacă pacientul prezintă sensibilitate la  această soluție, se va folosi 
povidone-iodine în soluție alcoolică de 70%. 

• Trusele de transfuzie/perfuzie sunt înlocuite imediat după 
administrarea de sânge, produse legate de sânge, lipide și produse 
pentru nutriţie parenterală totală. Orice alte truse de administrare se 
înlocuiesc după 96 de ore. 

• Trusele sunt etichetate cu data și ora  utilizării pentru a ne asigura că 
sunt schimbate la intervalul corect. 

• Cateterul venos se reinsereaza înainte de 72 ore. 
• Se notează în fișa pacientului detalii legate de data și ora la care s-a 

îndepărtat cateterul sau dacă sunt semne de infecție/ flebită. 

 
Igiena mâinilor 

       Mâinile sunt decontaminate imediat înainte și după fiecare 
episod de contact cu pacientul, folosind tehnici corecte de igienizare a 
mâinilor. Folosiți cele 5 Momente ale igienei mâinilor recomandate de 
Organizația Mondială a Sănătății. Acest proces identifică punctele cheie 
pentru igienizarea mâinilor.  Cele 5 Momente nu numai că se aliniază 
evidențelor bazate pe dovezi, referitoare la răspândirea infecțiilor 
asociate asistenței medicale (IAAM), dar sunt interconectate cu fluxul 
natural de muncă al îngrijirilor medicale și sunt create să fie ușor de 
învațat, logice și aplicabile în multe domenii.10 

Cele 5 momente ale igienei mâinilor sunt următoarele: 10 

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

pacientului. 
 
Inspectarea locului inserției 

 Locul inserției trebuie să fie inspectat cel puțin zilnic sau de fiecare 
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dată când se accesează cateterul pentru a se observa eventuale semne de 
flebită sau infecție. În acest sens a fost creat un "instrument de notare a 
scorului de flebită" pentru a ajuta în practica standardizată și în menținerea 
constanței în măsurători.11 Scorul vizual al flebitei împuternicește 
personalul medical, astfel încat cateterele venoase să poată fi îndepărtate la 
primele semne de flebită. De asemenea, el permite personalului medical să 
folosească o abordare standardizată și obiectivă pentru buna  observare și 
îngrijire a cateterului, oferind  în același timp încredere în asumarea nevoii 
de a îndepărta cateterul la timp. 
 

 
Adaptat după A. Jackson11 
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Pansamentul 
Verificați ca pansamentul  să fie uscat și intact. În cazul în care 

pansamentul este desprins sau murdar, el trebuie schimbat folosind o 
tehnică aseptică. Locul inserției trebuie șters cu soluție de gluconat de 
clorhexidină 2% în alcool izopropilic 70% și lăsat să se usuce înainte 
de reaplicarea unui nou pansament. 3 
 

Accesul la cateter 
Pentru orice acces la cateter trebuie folosită tehnica aseptică. 

Asigurați-vă că porturile sau supapele pentru administrare sunt 
curățate cu soluție de gluconat de clorhexidină 2% în alcool 
izopropilic 70% înainte de accesul cateterului. Permiteți uscarea.6 

 Spălați cateterul cu jet de soluție compatibilă, de obicei ser 
fiziologic. Volumul necesar depinde de pacient, dispozitiv, mărimea 
cateterului și tipul perfuziei. În mod normal cantitatea trebuie să fie de 
două ori mai mare decât volumul cateterului.3  Spălarea cu jet ne 
asigură că doza terapeutică de medicație necesară este administrată în 
totalitate și previne amestecarea în dispozitiv a substanțelor 
incompatibile.  
  Ar trebui folosită o tehnică pulsatilă de apăsare și pauză cu presiune 
pozitivă. Aceasta crează turbulență în interiorul lumenului cateterului,  
promovând  îndepărtarea rezidurilor  de pe peretele intern al cateterului, 
reducând riscul formării de biofilm. Închizând clema extensiei în același 
timp cu introducerea lichidului se crează o presiune pozitivă în lumenul 
cateterului pentru a preveni refluxul sângelui.3  

  
Înlocuirea setului de administrare 

 E nevoie de îngrijirea seturilor de administrare folosite pentru 
cateterele venoase periferice. Este recomandat ca seturile să fie 
înlocuite:3 

• La fiecare 12 ore pentru transfuzie sangvină continuă sau 
pentru alte derivate de sânge, sau când se termină transfuzia.  

• La fiecare 24 de ore pentru nutriția parenterală totală. 
•  La fiecare 24 de ore pentru perfuzii intermitente.  
• În decurs de 96 de ore pentru perfuzii continue de soluții 

cristaloide sau dacă trusa este compromisă. 
 Seturile de administrare trebuie înlocuite imediat după apariția 

suspiciunii de contaminare sau când integritatea sistemului a fost 
compromisă. 
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Contaminarea portului de acces al cateterului, robinetului cu 3 căi 
și a altor conexiuni adiționale este foarte obişnuită și de aceea se 
recomandă să fie făcute cât mai puține conexiuni la cateter. Cu cât este 
mai des accesat un sistem, cu atât mai mare este riscul de contaminare 
microbiană. Pentru a reduce contaminarea și a îmbunătăți siguranța 
pot fi folosite extensiile multilumen cu posibilitatea de administrare 
fără ac (needle free).12 

 
Înlocuirea/îndepărtarea cateterului 

 Trebuie menționat că riscurile asociate cu un cateter venos 
periferic cresc cu cât cateterul  rămâne mai mult timp inserat. Dacă nu 
apar semne de infecții sau flebită, cateterul nu trebuie schimbat nici la 
adulți și nici la copii, dacă tehnicile aseptice de inserție și 
supraveghere a cateterelor sunt respectate.1 Cu toate acestea anumite 
ghiduri recomandă schimbarea cateterelor la fiecare 72-96 de ore.1  

Cateterul trebuie îndepărtat dacă nu mai este necesar. Orice 
cateter care nu a fost folosit mai mult de  24 de ore trebuie îndepărtat. 

 Detalii legate de îndepărtarea cateterului sunt notate în registre 
și fișe (incluzând data, locul, semnătura și numele persoanei care a 
efectuat procedura de îndepărtare). 

 
Tehnica de îndepărtare a cateterului 

 Folosiţi tehnica aseptică:  
• Dezlipiți cu atenție pansamentul transparent. 
• Țineți o bucată de pansament curat peste zona de inserție. 
• Îndepărtați cu grijă cateterul utilizând o mișcare lentă și continuă. 
• Apăsați ușor pentru a opri sângerarea. 
• Ridicați brațul dacă sângerarea persistă. 
• Aplicați un pansament curat peste locul inserţiei cateterului. 
 

 Complicațiile cateterului venos periferic 
 Infecția 
 Sursele de contaminare ale cateterului cât și ale  lichidelor de 
administrare sunt fie intrinseci (contaminarea înainte de utilizare), fie 
extrinseci (contaminarea introdusă în timpul terapiei). Măsurile de 
prevenire și control a infecției sunt  concepute pentru a preveni 
contaminarea dispozitivelor intravenoase  prin microorganismele care 
pătrund în echipament, în zonele de inserare a cateterului sau  în fluxul 
sangvin.1 
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 Dacă locul de inserare al cateterului apare ca fiind infectat 
(scorul vizual al flebitei este 3 sau mai mare ) ștergeți locul cu un 
tampon steril, iar mostra de puroi trebuie trimisă la laborator 
împreună cu cateterul pentru cultură și antibiogramă. 
 Trebuie  subliniat că infecția nediagnosticată poate avea  
potenţial letal pentru pacienți, deoarece dispozitivele intravenoase  
dau bacteriilor ocazia de a  pătrunde în fluxul sangvin și pot conduce la 
bacteremie și ulterior la septicemie. 
 

Flebita 
 Flebita reprezintă  inflamația mucoasei interne a venei (tunica 
intimă). Aceasta poate aparea ca rezultat al iritaţiei mecanice, 
bacteriene sau chimice.  Evaluarea zilnică a scorului flebitei va 
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identifica  precoce orice problemă și va permite  intervenţia de 
reducere a incidenței  flebitei. 
 Flebitele mecanice pot apărea ca rezultat al traumatizării fizice a 
venei cauzată de mișcarea cateterului în venă. 
 În flebitele chimice tunica intimă a venei  se inflamează ca 
rezultat al contactului cu soluții iritante sau vezicante, în special dacă 
sunt utilizate vene mici pentru inserarea cateterului. 
 Flebita bacterienă este inflamaţia intimei venei asociată cu o  
infecție bacteriană. Are potențialul de a predispune  pacientul la 
septicemie.13 

 Feblita  este caracterizată de următoarele aspecte:12 

• Eritem, căldură și edem local. 
• Durere sau arsură  locală și de-a-lungul venei. 
• Vena a devenit  dură la atingere, roșie, cu aspect de cordon. 
•  Scăderea vitezei de administrare a soluției. 
• Temperatura corporală este ridicată cu un grad sau mai mult 

peste valoarea normală. 
 

Infiltrarea 
 Reprezintă administrarea incorectă a fluidului non vezicant 
(care nu produce leziuni tisulare la nivelul tegumentelor, tendoanelor, 
mușchilor sau  necroza)  în tesuturile care inconjoara vena ca rezultat 
al ieșirii cateterului din venă. Solutia nu este vezicantă. O infiltrare 
trebuie identificată și evaluată de către asistenta medicală și trebuie  
aplicată o intervenție corectă de nursing pentru a minimiza efectele 
acesteia dacă s-a produs.13 Semnele de infiltrare includ înălbirea pielii, 
edemațiere, scurgere și ocazional durere.  
  

Extravazarea 
 Este o situație  gravă care solicită atenție specială din partea 
personalului implicat în administrarea medicației intravenoase. 
Extravazarea este definită ca scurgerea unui medicament sau fluid 
dintr-o venă în țesutul înconjurator în timpul administrării 
intravenoase.14 
 Medicamentul sau  fluidul poate  leza  țesuturile  din jur, nervii, 
tendoanele  sau  articulaţiile. Unele medicamente (vezicante) pot cauza 
necroze extinse și distrugeri care pot continua  timp de câteva 
săptămâni sau luni după incident.  
 Bunele practici în administrarea intravenoasă pot preveni 
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leziunile secundare extravazării, dar în ciuda numeroaselor măsuri de 
precauție, extravazarea accidentală mai poate să apară.  
 Este important să se ia măsuri imediate și tratamentul să fie 
început înainte de a se îndepărta cateterul. 
 
 Hematomul și echimozele 
 Acestea reprezintă sângerarea necontrolată în zona de puncție, 
producând o tumefiere puternică și instantanee. Apare ca rezultat al 
perforării venei. Îndepărtați cateterul și aplicați o presiune fermă. 
Asigurați-vă că sângerarea s-a oprit și liniștiți pacientul. 
 

Dispozitive pentru accesul venos central 
  Dispozitivul pentru accesul venos central (CVAD) este definit ca 
dispozitivul al cărui vârf se află în treimea inferioară a venei cave 
superioare sau inferioare sau în atriul drept.16-19 

 Există o mare  varietate de dispozitive disponibile și selectarea 
acestora este dependentă de nevoile pacientului, durata tratamentului, 
starea venelor și decizia personalului medical.  
 

Dispozitivul în sine poate să fie: 
• inserat printr-o venă periferică. Acestea sunt cunoscute ca și 

catetere centrale cu insertie periferică (PICC)  
• inserat direct într-o venă centrală, cunoscut ca și cateter venos 

central non-tunelizate.   
• tunelizat sub piele, cunoscut ca și cateter tunelizat cutanat. 
• implantat sub piele. Acestea sunt cunoscute ca și porturi 

implantate sau Port-a-caths (cuvântul contras pentru «purtător 
de cateter»; omolog: TIVAS = totally implantable venous access 
system = sistem de acces venos total implantabil.    

 Dispozitivele pentru accesul venos central (CVAD) pot fi 
utilizate pentru majoritatea tipurilor de terapie intravenoasă, existând 
totuși motive specifice pentru care CVAD ar putea fi alese în locul 
dispozitivelor pentru accesul intravenos periferic și anume : 

• pentru a oferi un acces venos sigur pacienților care necesită 
utilizarea cateterului pentru o perioadă lungă de timp, de 
exemplu nutriție parenterala, antibiotice  sau chimioterapie 
i.v. 

• pentru a oferi acces imediat în situații de urgență sau post-
operatorii, pentru administrări rapide de fluide, transfuzie 
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de sânge sau derivate ale sângelui. 
• pentru monitorizarea presiunii venoase centrale. 
• pentru a oferi acces la pacienții care  au un acces venos 

periferic slab. 
• alegerea pacientului. 

 
Selectarea zonei de inserție a cateterului venos central 

 Câțiva factori trebuie să fie luați în considerare când se 
determină locul de inserție a cateterului, incluzând: 

• factorii specifici pacientului, cum ar fi preexistența cateterelor și 
anatomia pacientului; 

• riscul relativ de complicații mecanice, cum ar fi sângerarea,  
pneumotoraxul și trombozele; 

• riscul de infecție. 
Cateterele CVAD tunelizate și non-tunelizate sunt în general 

inserate în venele subclaviculare, jugulare sau femurale, în timp ce 
CVAD cu inserție periferică sunt în general inserate în vena cavă 
superioară, pe calea venelor cefalice sau basilice, al spațiului 
antecubital. În general, au fost observate rate de infecții mai mari în 
cazul CVAD inserate în venele jugulare sau femurale decât pentru cele 
inserate în vena subclaviculară.6 

 În mod similar, dovezile au sugerat că PICC sunt asociate cu o 
rată mai scazută de infecții decât celelalte catetere.  În cazul inserției 
CVAD non-tunelizate s-a dovedit că plasarea dispozitivului antecubital 
păstrează cateterul departe de secrețiile endotraheale și nazale.16 

 

Prezentarea generală a CVAD disponibile. 
Tipul de 
dispoziti
v 

Materialul Venele 
folosite 
frecvent 

Modelu
l 

Numărul 
lumene-
lor 

Timp de 
menţine
-re 

Complicați
i asociate 

Cateter 
central cu 
inserție 
periferică 

Poliuretan 
Silicon 

Basilică 
Cefalică 
Mediană 
Cubitală 

Des-
chisă 
Cu  
valvă 

 Mono,  
duble, 
sau triple 

Luni 
până la 
un an 

Flebita 
Infecție 
Tromboză 
Malpoziție 
Ocluzie 

Cateter 
venos 
central 
non-
tunelizat 

Poliure-tan 
Poate fi 
acoperit cu 
antisepti-ce; 
antimicrobien
e sau impreg-
nat cu ioni de 

 Jugulara 
internă 
Subclavicu-
lară 
Femurale 

 
Des-
chisă 
 

 Mono, 
duble, 
triple, 
cvadrupl
e sau 
quintu-
ple 

10-14 
zile 
 
30 de 
zile dacă 
este 
acoperit 

Infecție 
Ocluzie 
Tromboză 
Pneumoto-
rax 
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argint antimi-
crobian 

Catetere 
tunelizate 
în piele 

Poliure-tan 
Silicon 

Jugulara 
internă 
Subclavicular
e 
Femurale 

Deschis
e 
Cu valvă  

Mono, 
duble, 
triple  

Luni 
până la 
ani 

Infecție 
Tromboză 
Ocluzie 

Caterer 
venos 
central cu 
camera 
implantab
i 
lă 

Corpul 
portului – 
titan sau  
plastic 
Cateter- 
silicon , 
poliuretan, 
poliamidă 

Jugulara 
internă 
Subclavicular
e 
Femurale 

 
Des-
chise 

Mono 
sau 
duble 

Luni 
până la 
ani 

Infecție 
Tromboză 
Extravazar
e 

  
În mod clar, utilizarea CVAD este esențială în medicina zilelor 

noastre și inserarea lor poate oferi pacienților o linie vitală în situațiile 
în care au nevoie de terapie de urgență sau tratamente pe termen lung. 
Totuși, nu poate fi ignorat riscul crescut de infecție al fluxului sanguin 
asociat inserției și întreținerii dispozitivelor pentru acces venos 
central.  

 Scopul  inserării cateterelor venoase centrale (CVC) așa cum a 
fost stabilit în intervențiile cu impact înalt “High Impact Intervention” 
(casetele 5 și 6) este de a reduce incidența  CRBSI - Catheter Related 
Blood Stream Infections -  prin asigurarea unei îngrijiri adecvate și de 
înaltă calitate a pacientului.4  

Auditarea repetată a pachetelor de îngrijiri va ajuta la revizuirea ciclică 
și îmbunătățirea continuă a  practicilor corecte în instituţiile medicale. 
 Există două seturi de acțiuni subliniate în pachet ca și bune 
practici, acestea vizează: 
 a) inserarea cateterului venos central;  
b)  îngrijirea continuă a cateterului venos central. 
Pe lânga pachetul de îngrijiri pentru cateterele venoase centrale (CVC), 
principiile  de ghidare Epic 3, recomandă utilizarea de dispozitive de 
acces venos central impregnate cu substanță antimicrobiană la 
pacienții adulți a căror CVC rămâne montat mai mult de 5 zile dacă 
CRBSI (infecții legate de cateter) rămân sub standardele aprobate.  



107 

Ghidul Epic 3 oferă și dovezi pentru utilizarea precauțiunilor de barieră 
completă pentru inserția dispozitivelor de acces venos central și pentru 
a reduce CRBSI, prin urmare este recomandat a fi utilizat.  
 
Caseta 5: “Pachet” bazat pe dovezi pentru inserarea unui cateter venos 
central4 

1. Tehnica aseptică  
Dispozitivul este inserat utilizând o tehnică aseptică aprobată conform 
politicii și protocolului local.   
2. Selectarea locului de insertie si evaluarea sanatatii venelor 

• Pentru toate inserările de rutină a liniilor centrale se folosește un 
aparat de ultrasunete.  

• Pentru cateterul  venos central non-tunelizat se preferă abordarea 
subclaviculară față de cea jugulară. 

• Se vor evita venele femurale, dacă se inserează în caz de urgență 
trebuie să existe un plan documentat de înlocuire. 

3. Pregătirea tegumentelor  
• Se utilizează  gluconat de clorhexidină 2% în  alcool izopropilic 70% și 

se  lasă să se  usuce cel puțin 30 de secunde. Dacă pacientul este 
alergic folosiți povidone-iodine în doză de unică folosință. 

4. Pansamentul 
• Este folosit un pansament steril, transparent, semipermeabil.  
• Orice dispozitiv de fixare folosiți, acesta trebuie să permită 

observarea zonei de inserție. 
 
5. Documentarea 

• Documentarea include data, ora și motivul inserției, evaluarea 
sănătății venelor și detaliile pregătirii locului de inserție, tipul și 
mărimea dispozitivului de acces vascular.   

 
 Caseta 6: “Pachet” bazat pe dovezi pentru cateterul venos central23 

1. Igiena mâinilor 
• Mâinile sunt decontaminate imediat, înainte și după fiecare contact cu 

pacientul, folosind tehnica corectă de igienizare a mâinilor (folosirea 
celor “5 Momente ale igienei mâinilor” recomandată de OMS). 

2. Echipament personal de protecție  
•  Se poartă echipament personal de protecție doar dacă este indicat și 

în conformitate cu politicile locale. 
3.  Indicația clinică de continuare si sănătatea vaselor 

• Indicația de menținere a cateterului și aprecieri referitoare la 
sănătatea vaselor trebuie documentată cel puțin o dată pe tură.  
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• Locul inserției trebuie inspectat vizual minimum o dată pe fiecare tură 
iar scorul vizual al flebitei va fi notat conform protocoalelor locale. 

• Dispozitivele de acces venos central nu vor fi înlocuite de rutină.  
4.  Accesul cateterului 

• Se foloseste tehnica aseptică pentru  orice acces la linia venoasă. 
• Înainte de a accesa cateterele venoase, porturile sau conectorii, 

acestora  sunt dezinfectate cu soluție de gluconat de clorhexidină 2% 
în alcool izopropilic 70%. Dacă pacientul este alergic folosiți 
povidone-iodine.  

5. Înlocuirea seturilor de administrare 
• Seturile de administrate continuă a perfuziei vor fi înlocuite la cel 

puțin 96 de ore. 
• Setul de administrare continuă de transfuzie de sânge sau alte 

derivate sangvine va fi  înlocuit la fiecare 12  ore sau după terminarea 
transfuziei. Masa trombocitară va fi administrată cu un alt set.  

• Seturile folosite pentru administrarea parenterală se vor schimba la 
terminarea administrării sau la 24 ore de la începerea administrării.  

6. Pansamentul  
• Pansamentul steril transparent se va schimba la cel puțin fiecare 7 zile 

sau mai devreme dacă integritatea pansamentului este compromisă.  
• Curățarea locului de acces se face cu gluconat de clorhexidină 2% în  

alcool izopropilic 70% și se  lasă să se  usuce cel puțin 30 de secunde. 
Dacă pacientul este alergic folosiți povidone-iodine în doză de unică 
folosință la fiecare schimbare a pansamentului. 

• Pansamentul se va efectua aplicând tehnicile de asepsie cunoscute.  
 

 
Cateterele urinare 

 Cateterele urinare permanente sunt dispozitive invazive  comune 
folosite atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a evacua vezica 
urinară. Utilizarea cateterului urinar crește riscul infecției deoarece 
microorganismele pot câștiga o  cale de acces spre vezica urinară.12 

 Infecțiile de tract urinar (ITU) sunt cea mai importantă cauză a 
infecțiilor asociate asistenței medicale ( IAAM) și reprezintă aproximativ 
19,7% din toate infecțiile nosocomiale  IAAM.6 Prezența unui cateter 
urinar și durata inserției sale sunt factorii care contribuie la dezvoltarea 
unei infecții de tract urinar.12 Costurile suplimentare legate de infecțiile de 
tract urinar au fost estimate la 1.122 lire sterline per pacient.6  
 Se estimează că între 15% - 25% din pacienți ajung să aibă 
cateter urinar  pe perioada spitalizării.12 Bacteriuria se dezvoltă la 
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aproximativ 30% din pacienții purtători de cateter urinar în termen de 
2-10 zile.  Aproximativ 24% din acești pacienți dezvoltă infecții ale 
tractului urinar asociate cateterului cu o rată estimativă de 3.6% de a 
dezvolta septicemie.  
 Germenii pot fi introduși în sistem  la inserarea cateterului sau 
pot migra de-a lungul părții interioare sau exterioare a acestuia. Riscul 
de infecție este asociat cu metoda și durata sondajului vezical, calitatea 
îngrijirii cateterului și sensibilitatea persoanei. 
Evaluarea înainte de sondajul vezical este o parte esențială în 
promovarea îngrijirii individuale, stabilind dacă un cateter urinar este 
indicat clinic.20 Evaluarea trebuie să includă: identificarea unui motiv 
clar pentru sondajul vezical și evaluarea celei mai potrivite metode și a 
dispozitivului ales. 
 
Caseta 7: Motive justificate pentru a recomanda cateterizarea/sondajul 

•  Asistenţa retenției urinare acute și cronice. 
• Menținerea drenajului urinar pre și post intervenție chirurgicală. 
• Monitorizarea esențială a diurezei. 
• Instilarea de medicație esențială, de exemplu chimioterapie. 
• Controlarea incontinenței rebele când toate celelalte metode au eșuat. 

(adaptare după Robinson)18 

 
Metode alternative de asistenţă a incontinenței urinare 

 Cateterele nu trebuie niciodată folosite ca primă alternativă în  
asistenţa incontinenței urinare și trebuie folosite numai ca ultimă  
opţiune,  când toate celelalte metode de  îngrijire ale incontinenţei 
urinare au fost luate în considerare și  alte metode aplicabile nu au dat 
rezultatul așteptat.18  Trebuie făcută o evaluare completă a continenţei 
pentru a estima funcția vezicii urinare înainte de a face sondajul 
vezical.  Există metode alternative de cateterizare vezicală și de 
asistenţă a  incontinenței urinare  și ele au alte beneficii în comparație 
cu cateterele urinare permanente.  
Următoarele situații reprezintă o parte din alternative:19 

• Stimularea urinării spontane;  
• Utilizarea de urinare pentru bărbați și femei;  
•  Utilizarea unui sistem sub formă de prezervativ pentru bărbați, 

pentru colectarea urinei;  
• Utilizarea tampoanelor de incontinență;  
• Schimbările de mediu,  de exemplu asigurarea unui acces mai 
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ușor și rapid la toaletă; 
• Medicația,  de exemplu chimioterapia; 
• Sondaj vezical intermitent. 
 
Selecția dispozitivelor6 

• Folosiți numai dispozitive de unică folosință, verificați 
integritatea ambalajului și dacă perioada de valabilitate nu a 
expirat. 

• Evaluați nevoile pacientului înainte de cateterizare: 
o Alergie la latex. 
o Lungimea cateterului: standard, pentru femei sau 

pediatric.  
o  Tipul pungii colectoare de urină cu fixare pe picior, cu 

măsurare la fiecare oră, cu port de recoltare  sau sondă 
cu valvă.  

o Confortul și demnitatea.  
• Alegeți cateterul cu cel mai mic diametru care va permite 

evacuarea liberă a urinei și va minimaliza trauma asupra 
uretrei.  Dimensiunea normală a balonului trebuie să fie de 10 
ml pentru a preveni cantități mari de urină reziduală, consultați 
diagrama de mai jos. 

• Pacienții cu probleme urologice ar putea avea nevoie de 
catetere și baloane de mărimi mai mari.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

10 ml 

Urina reziduală 
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Caseta 8:”Pachet”bazat pe dovezi pentru inserarea cateterului urinar4  
1. Evaluarea necesității cateterului  

• Evaluarea necesității cateterului va fi documentată menționându-se 
indicația clinică clară precum și epuizarea altor opțiuni alternative.  
2. Procedura aseptică 

• Cateterizarea se realizează urmând procedura aseptică, inclusiv igiena 
mâinilor și se va documenta scriptic. 
3. Meatul uretral 

• Meatul va fi spălat cu soluție salină înainte de introducerea 
cateterului. Folosiți gel lubrifiant steril (doză unică în plic sau seringă) 
pentru a reduce trauma uretrală.  
4. Documentarea inserării cateterului  

• Documentarea va cuprinde următoarele date: 
o Data inserării 
o Indicația clinică a cateterizării 
o Mărimea cateterului 
o Tipul cateterului și data probabilă a suprimăii 

 
Caseta 9:”Pachet” bazat pe dovezi pentru întreținerea cateterului 
urinar 4 

1. Igiena mâinilor 
• Mâinile vor fi dezinfectate imediat înainte și după fiecare episod de 

contact cu pacientul, aplicând tehnica corectă de igienă a mâinilor. 
2. Echipamentul personal de protecție 

• Purtați echipament personal de protecție doar dacă este indicat și în 
conformitate cu politicile locale.  

3. Evaluare 
• Evaluarea zilnică a nevoii menținerii cateterului urinar pe termen 

scurt trebuie să fie clar documentată.  Cateterele pe termen lung vor fi 
verificate în mod regulat și documentat. 

4. Igiena cateterului 
• Igiena zilnică de rutină se va efectua pentru curățarea meatului 

urinar.  
5. Întreținerea de rutină 

• Nu întrerupeți conexiunea dintre cateter și sistemul de drenaj doar în 
cazul în care aceasta are indicație clinică. La golirea pungii colectoare 
folosiți un recipient separat pentru fiecare pacient, curat/ de unică 
folosință. 

• Documentați data ultimei schimbări a pungii colectoare, aceasta se va 
schimba în conformitate cu recomandările producatorului. Tubul 
cateterului și punga colectoare se fixează pe coapsa pacientului cu 
ajutorul unui bandaj elastic.  
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6. Informarea pacientului 
• Asigurați-vă că pacienții și aparținătorii acestora au primit 

informațiile necesare privind motivul cateterizării și planul pentru 
schimbarea/suprimarea cateterului. De exemplu fișa de monitorizare 
a cateterului urinar permanent.  

 
Ghidul Epic 3 are următoarele recomandări adiționale la 

pachetul de îngrijiri a cateterului urinar:6  
• Obțineţi  probe de urină printr-un port de recoltare, folosind o 

tehnică aseptică. 
• Poziționați punga colectoare de urină sub nivelul vezicii urinare, 

pe un stativ care previne contactul cu podeaua.  
• Goliți punga colectoare înainte ca nivelul de urină să depășească 

¾ din volumul pungii. 
• Utilizați un recipient curat separat pentru fiecare pacient, și 

evitați contactul cu supapa de golire în momentul golirii pungii 
colectoare.  

• Irigarea vezicii, instilarea și eliminarea nu previn infecția  
asociată cateterizarii. 

• Nu adăugați soluții antiseptice sau antimicrobiene în pungile de 
drenaj urinar. 

• Personalul din sistemul medical trebuie instruit  privitor la 
inserarea și întreținerea cateterului vezical. 

• Pacienții și rudele trebuie educați  cu privire la rolul lor în 
prevenirea infecției  de tract urinar. 

 
Concluzii 

 Dispozitivele invazive reprezintă un risc major pentru pacienții 
care dobândesc   infecții asociate activităților medicale. Riscurile pot fi 
minimizate prin folosirea practicii  bazate pe evidențe, după cum am 
descris în acest capitol. În completare, o evaluare atentă și o selecție 
înaintea inserării dispozitivelor invazive poate reduce nevoia utilizării 
unora dintre ele, iar înregistrarea scopului și momentului când 
dispozitivul a fost inserat, poate determina înlocuirea acestuia mai 
devreme. Dispozitivele invazive descrise în acest capitol nu pot fi 
păstrate "în caz că" ar fi necesare, deoarece cu fiecare oră sau zi în care 
sunt lăsate nejustificat, crește riscul de infecții pentru pacient. De 
aceea,   evaluarea clinică continuă pentru fiecare dispozitiv într-un ritm 
cel puțin zilnic  poate reduce riscul infecției. 
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Ghid pentru utilizarea și întreținerea cateterelor cu cameră 
implantabilă 

Sursa www.bbraun.ro 
 

Introducere 
Portul de acces este compus dintr-un cateter legat la o cameră-

rezervor. Dispozitivul este implantat subcutan și poate fi folosit pentru 
o lungă perioadă de timp pentru orice fel de perfuzie. 
 

Descriere  
Celsite® Acces Port este un rezervor conectat la un cateter din 

silicon, poliuretan sau poliamidă.  
Capătul distal al cateterului este poziționat la vărsarea venei 

cave superioare în atriul drept, iar capătul proximal este conectat la 
rezervor. Acesta este implantat chirurgical în țesutul subcutan.  
Rezervorul este integral din titan cu o canulă de ieșire, rezervor ce este 
acoperit cu un material exterior al cărui profil ajută la inserție și crește 
confortul pacientului. Profilul original B.Braun cu înălțime mică și 
formă delta (Celsite® Discreet) ajută la inserția într-un buzunar 
subcutan mai mic, ceea ce îmbunătățește confortul și reduce incizia pe 
tegument.  

Rezervorul de titan este prevăzut cu o membrană de silicon 
(sept) ce este folosit pentru accesare. Accesul prin acest sept se face 
folosind ace cu bizou special Surecan® sau Cytocan. Rezervorul 
comunică cu cateterul prin canula de ieșire. Sunt disponibile și catetere 
pre-conectate. 
 
Indicații de utilizare  
Principalele tratamente la care este indicată utilizarea porturilor de 
acces sunt:  
- Chimioterapia pacienților hemato-oncologici  
- Terapia antibiotică intravenoasă  
- Nutriția parenterală pe termen lung  
- Chimioterapia regională  
- Drenajul revărsatelor lichidiene maligne (peritoneal sau pleural)  
- Terapia durerii pe termen lung  
- Injectarea sub presiune a substanțelor de contrast la examenul CT  
- Transfuzii de sânge sau recoltare sânge  
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Camera se implantează la nivelul superior al toracelui, dar poate 
fi poziționată și pe torace mai jos sau chiar pe braț, având la dispoziție 
un cateter dedicat acestui loc. 

Accesul venos poate fi în vena jugulară internă sau externă, 
subclavie, cefalică sau axilară. Atenție: la abordul în vena subclavie trebuie 
avut în vedere riscul de pensare a cateterului între claviculă și prima coastă 
(pinch off syndrome) - vezi capitolul „Complicații potențiale“.  

Dacă se folosește un cateter brahial, accesul se face pe vena 
brahială sau cefalică.  

Venele femurale nu sunt o alegere de prima intenție, dar pot fi 
folosite în situații în care accesul la celelalte locuri este imposibil sau 
contraindicat. 
 
Alegerea acelor  
Atenție  
Acele hipodermice uzuale pot deteriora septul lăsând fisuri sau putând 
să blocheze cateterul datorită particulelor mici de silicon. 
Acele Surecan® sau Cytocan au un bizou special gândit pentru a reduce 
leziunea ce se produce in sept cu ocazia puncțiilor (utilizare, spălare, 
heparinizare) prelungind astfel viața portului de acces.  
De reţinut: 

- sunt de preferat acele mici (22G) pentru a prelungi viața 
septului de silicon.  

- toate acele de acces al portului sunt fără latex și fără DEHP  
- toate acele de acces al portului sunt MR compatibile. 

 
Recomandare în funcție de soluția infuzată: 
Substanța  Vâscozitate  Mărimea recomandată 

a acului  
NaCl 0,9%  Mică  22G  
Plasmă  Mică  22G  
Emulsie lipide 10%  Mică  22G  
Emulsie lipide 20%  Mediu  22G 20G  
Citotoxice  Mediu  22G 20G  
Glucoză 30%  Mediu  20G 19G  
Glucoză 50%  Mare  20G 19G  
Celule sanguine  Mare  20G 19G  
Recoltare sânge  Mare  20G 19G  
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Recomandări în funcție de anatomia pacientului: 
Lungime ac  Accesare  
70 – 90 mm  Gastric banding, pacient obez  
35 – 40 mm  Obez, port implantat profund  
25 - 30 mm  Port standard, pacient gras  
20 mm  Port standard sau port mic, pacient talie normală  
15 mm  Port acces mic, pacient slab 
12 mm  Babyport sau port brahial, implantare superficială, 

sugar, copil sau pacient slab  
 

Precauții sterilitate  
Înaintea oricărei manipulări a portului de acces este necesară 

respectarea riguroasă a regulilor de asepsie conform protocolului 
fiecărui spital.  

Nerespectarea acestor reguli duce la infecție, disfuncționalități 
ale cateterului sau alte complicații.  

Pentru a evita orice contaminare a portului de acces, asigurați-
vă că pacientul are capul întors și privește în partea opusă în timpul 
manipulării portului.  
 
Este foarte important ca personalul care manipulează cateterul să: 
- Poarte mască chirurgicală (nasul acoperit)  
- Să își spele mâinile cu săpun antiseptic  
- Să își pună mănuși sterile înaintea oricărei manipulări a cateterului  
 

Pregătirea locului de injectare  
 

Întotdeauna: 
- Inspectați aspectul pielii deasupra camerei, de-a lungul traseului 
cateterului pentru a vă asigura că pielea nu este roșie, infiltrată, 
edematiată, ulcerată sau cu secreții purulente.  
- Dezinfectați locul de injectare cu antisepticul corespunzător (după 
protocolul fiecărui centru). Asigurați timp suficient de contact al 
antisepticului.  
- Pregătiți câmpurile corespunzătoare (sau cele din set) folosind o 
tehnică aseptică.  
- Dezinfectați locul pentru a doua oară și lăsați să se usuce  
- Amorsați acul cu soluție NaCl 0,9% și închideți clema, dacă acul are 
prelungire.  
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- Folosiți doar seringi de 10 ml pentru a prevenii orice spargere a 
sistemului prin suprapresiune.  
 

Accesarea portului  
- Se identifică portul, se imobilizează între degete și se introduce 

acul perpendicular pe piele. Se simte o pierdere de rezistență și, 
eventual, baza camerei.  

- Atenție: o forță excesivă la introducerea acului poate duce la 
deteriorarea vârfului acestuia (se îndoaie) și poate duce la leziuni ale 
septului de silicon și durere la extragerea acului.  

- Trebuie controlată permeabilitatea cateterului prin aspirație 
de sânge și apoi introducerea a 5 ml de NaCl 0,9%.  

- Pentru a prelungi viața septului este recomandat ca puncția să 
se facă de fiecare dată în alt loc.  

- Pentru a reduce durerea la locul de puncție se poate folosi 
crema cu anestezic (EMLA).  

- După scoaterea acului se dezinfectează locul și se pune un mic 
pansament.  

- Frecvența de schimb a acelor este între 24 ore și 7 zile maxim, 
în funcție de tipul acului utilizat.  
 

Pansament  
Este recomandat un pansament transparent pentru a putea 

inspecta zilnic locul de inserție al acului.  
Pansamentul se schimbă de fiecare dată când se schimbă acul, la maxim 
7 zile, sau la nevoie de câte ori este necesar (pansamentul murdar sau 
dezlipit).  
Când cateterul nu este folosit, pansamentul nu este necesar. 
 

Infuzia  
Accesul în cameră (port) se face cu ace speciale (Huber) care pot 

fi drepte (Straight Surecan®) sau curbe (Angled Surecan®) sau cu tub 
de extensie Winged Surecan®, Cytocan® sau Surecan Safety II.  
Tipul de ac se alege în funcție de durata tratamentului, grosimea acului 
în funcție de soluția ce trebuie administrată, iar lungimea în funcție de 
anatomia pacientului.  
Atenție  

- Înainte de orice infuzie se incarca acul cu soluție NaCl 0.9% și se 
închide clema. 
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- Înainte de fiecare infuzie se controlează permeabilitatea 
cateterului aspirând sânge.  

- Dacă nu se poate aspira sânge (vezi capitolul probleme), se 
încearcă spălarea cateterului cu soluție NaCl 0.9%.  

- Dacă apare rezistență, durere, edem în jurul portului sau de-a 
lungul cateterului, înaintea începerii tratamentului sau în timpul 
tratamentului, se suspectează o funcționare necorespunzătoare 
a cateterului.  

- Pentru a stabiliza acul introdus în cameră, se poate folosi un 
pansament steril plasat sub aripile acului 

- Se aplică pansamentul (de preferință transparent). Pansamentul 
se schimbă respectând protocolul local. 

- Se conectează linia de perfuzie și se începe perfuzia.  
- În timpul administrării de substanțe chimioterapice este 

necesară inspectarea frecventă pentru a detecta cât mai 
devreme orice semn de extravazare.  

- Dacă pacientul acuză durere, edem sau roșeață este necesară 
oprirea imediată a perfuziei.  

- Ori de cate ori se schimbă soluția de infuzat, cateterul trebuie 
spălat cu NaCl 0.9% pentru a preîntâmpina precipitarea 
medicamentelor.  

- La sfârșitul tratamentului cateterul trebuie spălat cu 10 ml NaCl 
0.9% și apoi cu ser (NaCl 0.9%) heparinat.  
 

Recoltare de probe de sange 
Porturile de acces Celsite® pot fi folosite și pentru recoltare de 

probe de sânge. Pregătirea se face conform recomandărilor precedente, 
se folosește un ac 19G sau 20G pentru a asigura un flux corespunzător 
de sânge și pentru a împiedica hemoliza. După administrarea sângelui 
sau produselor de sânge cateterul trebuie spălat conform protocolului 
descris mai sus. 
Se extrag 3-5 ml de sânge, se închide clema tubului de extensie și apoi 
se recoltează sânge într-o seringă nouă sau cu un vacutainer. La sfârșit 
se spală cateterul cu 10 ml NaCl 0.9% și apoi cu ser heparinat conform 
protocolului local. 
 

Administrarea de produse de sânge  
Porturile de acces Celsite® pot fi folosite pentru administrare se 

sânge sau produse de sânge. Pentru a avea un flux corespunzător și 
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pentru a preveni hemoliza este recomandat a se folosi ace mai groase 
de 19G sau 20 G.  
După administrarea sângelui sau produselor de sânge cateterul trebuie 
spălat conform protocolului descris mai sus. 
 

Nutriție parenterală totală (NPT)  
Pentru soluțiile de nutriție parenterală care conțin lipide este 

recomandat să se folosească ace mai groase de 19G sau 20G. La 
sfârșitul perfuziei se spală cateterul cu 10ml de soluție NaCl 0,9%. 
Cateterele din silicon pot fi spălate cu alcool 70% (timp de contact un 
minut), după care se spală cu soluție NaCl 0.9%.  
Dacă se blochează cateterul revedeți capitolul “ Complicații posibile”. 
 

Diverse  
Acele conțin nichel.  
Toate porturile de acces nu conțin PVC sau latex. Majoritatea 

porturilor pot fi folosite pentru injectare cu presiune crescută.  
Toate porturile de acces Celsite® sunt RMN condițional (RMN 

condițional este un dispozitiv care este dovedit că nu exercită riscuri și 
poate fi folosit sigur în mediu RMN cu anumite caracteristici).  
 

Menținere  
Spălare și heparinizare  
Înaintea oricărei folosiri este obligatorie controlarea 

funcționalității cateterului prin aspirarea de sânge și injectarea apoi de 
soluție NaCl0.9% 10ml (5 ml la copii).  

Daca aspirarea de sânge nu este posibilă se încearcă injectarea 
de soluție NaCl 0,9% în portul de acces. Dacă întâmpinăm rezistență la 
injectare sau apare durere sau edem în jurul portului sau de-a lungul 
cateterului este posibil să existe o problemă ce necesită investigare.  
După fiecare tratament sau la fiecare patru săptămâni fără tratament se 
spală camera/cateterul cu 10 ml soluție NaCl 0,9% (5 ml la copii) și 
apoi se injectează ser heparinat.  

Se poate folosi soluția ser heparinat de 100 UI/ml sau 500 UI/ml. 
 
Scoaterea acului  
Pentru a preîntâmpina rămânerea sângelui în cameră se 

recomandă ca înainte de scoaterea acului să se spele camera/cateterul 
cu 10 ml NaCl 0,9% și apoi cu ser heparinat.  
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Nu există recomandări specifice pentru scoaterea acului. Scoaterea 
acului folosind presiune pozitivă nu preîntâmpină difuziunea sângelui 
în lumenul cateterului în timp. Este mult mai important să se spele și să 
se heparineze cateterul după fiecare folosire sau la maxim patru 
săptămâni.  
 

Injectarea cu presiune mare. 
Anumite catetere Celsite® pot fi folosite pentru CECT (Contrast 

Enhaced Computerised Tomography) folosind injectare cu presiune de 
substanță de contrast.  
-  Se controlează dacă portul de acces implantat se găsește pe lista celor 
ce suportă injectarea cu presiune mare. Numai anumite porturi pot fi 
folosite pentru injectarea cu presiune și flux mare.  
- Întotdeauna se controlează funcționalitatea cateterului aspirând 
sânge și injectând NaCl 0,9%.  
- A nu se depăși presiunea (325 PSI/ 22,4 bar) și fluxul recomandate, 
altfel pot apărea disfuncționalități.  
- Substanța de contrast trebuie încălzită la 37°C înainte de injectare în 
conformitate cu recomandările producătorului. Nerespectarea acestor 
recomandări poate duce la scăderea fluxului cu până la 50%.  
- A nu se folosi ace cu prelungire în Y. A nu se folosi ace care nu suportă 
presiune crescută.  
- Pentru porturile Celsite®Babyport® și porturile brahiale se folosesc 
ace 20G și 22G. Folosirea de ace 19G poate duce la scurgeri ale 
substanței de contrast.  
- Înaintea începerii perfuzării cu presiune se va controla ca acul să fie 
bine poziționat în cameră și corect lipit de piele cu banda/ pansament 
adeziv.  
- Cateterele cu lungime mai mare de 20 cm pot duce la scăderea 
fluxului.  
- Există posibilitatea ca în funcție de caracteristicile tehnice ale 
produsului de injectat să nu se poată atinge fluxul dorit  
- Portul de acces se spală cu 10 ml NaCl 0,9% înainte și după fiecare 
utilizare pentru CECT.  
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Complicații potențiale 
 
                      Problema                                                   Soluția  
                                                                       Ocluzie  
Tubul de extensie este 
clampat sau cudat  

Declampare și poziționare corectă  

Robinetul este închis  Deschideți robinetul  
Acul și-a schimbat poziția sub 
pansament  

Controlați poziția acului și puneți un ac nou 
dacă este necesar  

Pacientul are o poziție 
deficitară  

Repoziționați pacientul, poziția brațului sau 
a trunchiului pentru a modifica poziția 
portului și a cateterului  

Vârful cateterului este lipit de 
vena  

Spălați cateterul cu 10 ml de NaCl 0,9%. 
Atenție: cateterul poate fi folosit numai dacă 
nu apare edem sau durere la injectare  

Pensarea cateterului între 
claviculă și prima coastă  

Mobilizarea brațului umărului astfel încât 
aspirarea și injectarea să fie posibile  

Un cheag de sânge obstruează 
cateterul  

Nu încercați folosirea unei presiuni mari. 
Acest lucru poate duce la fisurarea 
cateterului. Se va folosi un agent trombolitic.  

Ocluzia cateterului prin 
depuneri de lipide  

La cateterele de silicon se folosește alcool 
70%. Nu este recomandată folosirea 
alcoolului la cateterele de poliuretan (PUR).  

Ocluzia cateterului prin 
depuneri de minerale  

Se poate folosi acid clorhidric 0,1mol/L atât 
la cateterele de silicon cât și la cele de PUR  

                                                                       Flux insuficient  
Vârful cateterului poate fi in 
contact cu peretele venei  

Se spală cu 10 ml de NaCl 0,9%.  

Ocluzie parțială cu cheag de 
sânge  

Dezobstrucție cu agent fibrinolitic (se va 
face de către medic)  

                                                                      Starea generala a pacientului  
Febră  Se anunță medicul  
Inflamație în dreptul portului  Se anunță medicul  
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CAPITOLUL 7 
PREVENIREA INFECȚIILOR CHIRURGICALE 

 

ELIZA SIMPSON 
Actualizat de Eliza Simpson 

 

Definiție 
Infecțiile chirurgicale sunt cele mai comune infecții  asociate 

asistenței medicale și sunt definite ca infecții care apar în termen de 30 de zile 
după intervenția chirurgicală sau în termen de un an în cazul în care 
intervenția chirurgicală implică implantarea de proteză sau corp străin.1-4,12 

Infecțiile chirurgicale au un efect major asupra calității vieții 
pacientului  influențând  semnificativ indicatorii   de morbiditate și 
mortalitate.1,12 În cadrul infecțiilor asociate asistenței medicale, infecțiile 
chirurgicale ocupă locul al treilea, fiind responsabile de un procent de 14-
16% din totalul  infecţiilor  apărute   la  pacienții internați și de 38% din 
rândul pacienților chirurgicali. Infecțiile chirurgicale constituie nu numai o 
problemă  de ordin clinic, dar  crează și probleme financiare substanțiale,  
datorită  perioadei de spitalizare îndelungate, internărilor repetate și a 
costului crescut al tratamentului.1-4,12 

 
Clasificarea infecțiilor chirurgicale 
Infecțiile chirurgicale sunt clasificate în trei grupuri în funcție de 

profunzimea   țesutului afectat, și anume:4,12 

− superficiale -  doar tegumentul și țesutul subcutanat sunt  implicate; 
−  profunde - când sunt afectate  fascia  și mușchii;  
− infecții chirurgicale de organ/spaţiu - când sunt afectate  viscere și cavități 

ale organismului.    
 

Factorii de risc care influențează infecțiile chirurgicale 
Factorii de risc sunt clasificați în două mari grupuri: factori asociați 

pacientului și factori asociați  procedurii chirurgicale (tabel 1).⁶  Sistemul de 
clasificare fizică numit scorul ASA, adoptat de Societatea Anesteziștilor Americani, 
este inclus în factorii asociați pacientului⁷, cuprinde cinci categorii și evaluează 
condiția fizică a pacienților înainte de intervenția chirurgicală. 
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Tabel 1. Factorii de risc care influențează infecțiile chirurgicale6 

 

Factorii asociați pacientului 
includ: 

Factorii asociați cu procedurile chirurgicale 
includ: 

- va rsta, 
- ASA<3, 
- starea de nutrit ie, 
- diabetul zaharat, 
- obezitatea, 
- obiceiul de a consuma 

alcool, 
- anemia, 
- pacient i 

imunocompromis i, 
- infect ii coexistente. 

- locul, tipul s i durata intervent iei chirurgicale 
î ntreprinse, 

- durata spa la rii chirurgicale, 
- technica chirurgicala , 
- prega tirea tegumentelor, 
- ba rbieritul î nainte de intervent ia 

chirurgicala , 
- antibioprofilaxia, 
- ventilat ia sa lii de operat ie, 
- sterilizarea inadecvata  a instrumentarului 

chirurgical, 
- î mbra ca mintea personalului din  blocul 

operator,  
- tehnica de î mbra care a halatului s i a 

ma nus ilor sterile, 
- folosirea drenurilor. 

 
Prevenirea infecțiilor chirurgicale 
Luînd în considerare impactul grav al infecțiilor chirurgicale, este esențială 

folosirea  de rutină a tuturor precauțiilor  posibile pentru a minimiza riscul 
apariției acestor infecții.4,11  
Prevenirea lor  necesită  o abordare sub forma unui pachet de măsuri, folosind 
strategii multiple pentru îmbunătățirea  apărării  organismului pacientului 
împotriva infecțiior și reducerea riscului de contaminare bacteriană.11 Prevenirea 
infecțiilor chirurgicale este realizată  în 3 etape chirurgicale: faza preoperatorie, 
intraoperatorie sau perioperatorie și faza postoperatorie. 
 

Tabelul2: Strategii bazate pe evidențe pentru reducerea infecțiilor chirurgicale în faza 
preoperatorie2-6,8,10-12 

 Se face 
• Educat ia preoperatorie a pacient ilor pentru a reduce expunerea la anumit i factori 

de risc s i anume: oprirea fumatului, sca derea î n greutate, etc. 
• Asigurarea controlului glicemiei pentru pacient ii cu diabet zaharat. 
• Corectarea anemiei. 
• I mbuna ta t irea sta rii nutrit ionale. 
• Verificarea (screeningul) de rutina  pentru Staphyloccocul  aureus  rezistent la  

meticilina  (MRSA), deoarece  aparit ia MRSA cres te rata de morbiditate s i 
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mortalitate î n pla gile infectate. 
• Decolonizarea pacientului î n cazul î n care acesta  este depistat pozitiv pentru 

MRSA. 
• Decontaminarea nazala  î n combinat ie cu î mba ierea cu solut ie de clorhexidina  î n 

cazul pacient ilor purta tori de Staphylococcus aureus î n intervent ii chirurgicale 
cardiace s i ortopedice. 

• Identificarea, tratarea infecțiilor și amânarea dacă este posibil a procedurilor 
chirurgicale programate până când infecțiile sunt rezolvate. 

•  Sfa tuit i pacient ii  sa  faca  baie sau dus  î n dimineat a sau cu o zi î naintea intervent iei 
chirurgicale.  

• Monitorizarea temperaturii pacientului. Daca  temperatura este < 36 grade Celsius 
î ncepet i î nca lzirea activa  a pacientului preoperator. 

• Administrarea profilactica  de antibiotice conform ghidului de administrare a 
antibioticelor, consta nd î ntr-o singura  doza  de antibiotic î n timpul induct iei 
anesteziei sau î nainte de induct ie pentru intervent ii chirurgicale aseptice cum ar fi 
cele care implica   implantarea de proteze sau plasa, intervent ii curate-contaminate 
s i intervent ii contaminate. 

• Administrarea precoce de antibiotice profilactice pentru operat ii care implica  
folosirea de tourniquet / bandaj de compresie. 

• Administrarea unei cure complete de antibiotice pentru operat ii septice. 
• Asigurarea unui halat de bloc operator potrivit pentru pacient, care ofera  acces 

us or la locul operat iei s i la dispozitivele diferite intraoperatorii. A se lua 
întotdeauna în considerație confortul și demnitatea pacientului. 

• A se asigura ca tot personalul din bloc operator sa  fie î mbra cat î n uniforme 
potrivite, curate. 

NU  
• A nu se î ndepa rta î n mod de rutina  pa rul corporal, acesta se î ndepa rteaza  doar 

daca  deranjeaza   ca mpul operator. Daca  pa rul trebuie î ndepa rtat, trebuie fa cut 
imediat î nainte de î nceperea operat iei prin folosirea unui aparat de tuns electric s i 
nu aparat de ras, deoarece prin utilizarea aparatului de ras cres te riscul aparit iei 
infect iilor chirurgicale. 

• A nu se administra antibiotice pentru operat ii curate, fa ra  complicat ii s i fa ra  
implicarea de proteze. 

• A nu se efectua clisma î n scopul elimina rii riscului de infect ii chirurgicale. 

Tabel3: Strategii bazate pe evidențe pentru reducerea infecțiilor chirurgicale în faza 
intraoperatorie sau perioperatorie2-6,10-12 

DA 
• A se folosi vent ilat ie mecanica  pentru a ment ine presiune pozitiva  î n sa lile de 

operat ie î n comparat ie cu coridoarele s i spat iile adiacente sa lii de operat ie, 
introduca nd aerul prin tavan s i elimina ndu-l aproape de podea. 

• A se filtra aerul folosind filtre potrivite. 
• A se folosi daca  este posibil ventilat ia cu flux laminat sau ultra curata  î n sa lile de 

operat ii ortopedice. Acest tip de ventilat ie reduce î n mod semnificativ  î nca rca tura 
bacteriana  genera nd pa na  la 300 de schimburi de aer/ora . 
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• A se ment ine us ile sa lilor de operat ii î nchise s i a se limita numa rul de personal 
prezent î n sala de operat ie. 

• A se ment ine curate, fa ra  praf sa lile de operat ii, cu suprafet e libere, neî nca rcate, 
pentru a us ura efectuarea cura t eniei. 

• A se asigura igiena riguroasa  a ma inilor de ca tre echipa chirurgicala  ca s i prima 
operat iune î n cadrul listei de precaut ii , folosind o solut ie antiseptica , o perie de 
unica  folosint a  s i scobitori pentru unghii.  

• A se utiliza ma nus i s i halate sterile de ca tre echipa chirurgicala  î n cursul 
intervent iei chirurgicale. 

• A se folosi ma nus i sterile duble î n cazul î n care exista  risc crescut de perforare s i 
contaminare. 

• A se prega ti tegumentul (ca mpului operator) imediat î nainte de incizie folosind 
solut ie alcoolica  de clorhexidina  ca alegere primara .  Daca  clorhexidina este 
contraindicata  se recomanda  folosirea solut iei alcoolice de povidone-iodine. I n 
cazul î n care ca mpul operator e situat î n vecina tatea t esutului mucos se va  folosi 
solut ie apoasa  de clorhexidina . 
Daca  pacientul e alergic la ambele, clorhexidina s i povidone-iodine, se recomanda  
folosirea unui agent antiseptic diferit, de exemplu  alcool.  

• A se evita irigarea pla gii chirurgicale s i lavajul intra cavitar cu scopul prevenirii 
infect iilor chirurgicale. 

• A se ment ine temperatura corporala a pacientului peste 36 grade Celsius,  la nevoie 
se recomanda  î nca lzirea activa  a pacientului î n faza intraoperatorie 

• A se ment ine saturat ia hemoglobinica  peste 95%. 
• A se ment ine administrarea de solut ii perfuzabile suficiente î n timpul operat iei. 
• A se ment ine nivelul de glicemie sub 11 mmol/l î n cazul pacient ilor cu diabet 

zaharat. 
•  A se asigura o buna  hemostaza  î n timpul operat iei. 
• A se aplica pansamentul  potrivit pentru a acoperi incizia la sfa rs itul operat iei. 

NU 
• A nu se folosi radiat ii ultraviolete î n sa lile de operat ii pentru a preveni infect iile 

chirurgicale. 
• A nu se utiliza ca mpuri adezive neimpregnate. Daca  utilizarea acestor ca mpuri este 

necesara , este recomandata  folosirea ca mpului impregnat î n tinctura de iod. 
• A nu se utiliza electrocauterul pentru incizia tegumentelor. 

 

Tabel 3: Strategii bazate pe evidențe pentru reducerea infecțiilor chirurgicale în faza 
postoperatorie2-4,6 

DA 
• A se ment ine pansamentul fa ra  sa  fie schimbat 48 de ore dupa  intervent ia 

chirurgicala .  
• A se folosi tehnica aseptica , fa ra  atingere s i solut ie de NaCl sterila  pentru cura t area 

pla gii daca  pansamentul este foarte impregnat.  
• A se î ncuraja pacient ii sa  faca  dus  dupa  48 de ore de la intervent ia chirurgicala . 
• A se asigura verificarea s i documentarea zilnica  a necesita t ii ment inerii 
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dispozitivelor invasive. 
• A se î ndepa rta drenurile ca t mai repede posibil.   
• A se solicita pa rerea practicienilor specializat i î n managementul pla gilor referitor la 

tratarea pla gilor cu intent ie de vindecare secundara . 
• A se aplica pansament potrivit pentru pla gile cu intent ie de vindecare secundara . 

NU 
• A nu se folosi agent i topici antimicrobieni pentru pla gile chirurgicale care se 

vindeca  per primam. 
• A nu se folosi comprese, tampoane de vata  umede sau solut ii antiseptice mercurice 

î n managmentul pla gilor cu intent ie de vindecare secundara . 

 
Pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirilor  pacientului, monitorizarea 

morbidității si mortalității chirurgicale este foarte importantă. Acesta se poate 
obține doar în condițiile în care rezultatele și datele sunt împărtășite. De aceea 
verificarea continuă și prezența serviciilor și organizațiilor care colectează date 
statistice sunt foarte valoroase.  Asemenea servicii se dovedesc a fi o 
componentă eficientă în prevenirea infecțiilor chirurgicale, deoarece prin 
raportarea obligatorie a rezultatelor se descoperă arii unde numărul infecțiilor 
chirurgicale este mai mare decat ar fi de așteptat, iar aceste servicii permit 
investigarea prematură a cauzelor. Datele colectate pot fi folosite de asemenea 
ca reper, oferind posibilitatea ca spitalele să compare ratele lor de infecții 
chirurgicale cu ratele altor spitale care participă în asemenea programe de 
verificare/cercetare.2,9,11 

 
Este foarte important să se recunoască faptul că infecțiile chirurgicale 

sunt complicații postoperatorii potențial  prevenibile.2,10 Ca urmare este 
responsabilitatea fiecărei persoane din sectorul medical, indiferent de categoria 
profesională,  să se asigure că pacienților le sunt oferite îngrijiri la standarde 
ridicate și recunoscute și că toate măsurile posibile sunt luate pentru a 
minimaliza riscul infecțiilor chirurgicale. 
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CAPITOLUL 8 
TEHNICA ASEPTICĂ 

 

TRACEY CORNER 
Actualizat de Tracey Corner 

 
Ideea folosirii tehnicilor aseptice nu este nouă, ci există de mai 

mulți ani. A pătruns în tradițiile și procedurile de nursing de când 
Florence Nightingale a făcut prima dată legătura între o bună igienă a 
mâinilor și reducerea infecției de plagă, în anul 1855.1 

Pe măsură ce pătrundem în secolul  XXI, buna înțelegere a 
tehnicii aseptice este mai importantă ca niciodată, odată cu 
intensificarea provocărilor reprezentate de microorganismele 
multirezistente și de nevoile în schimbare ale pacienților noștri.  
 

Acest capitol dorește să  
❖ exploreze definiția asepsiei și terminologia aferentă acesteia 
❖ definească o tehnică aseptică 
❖ recapituleze principiile unei tehnici aseptice 
❖ definească procedurile care necesită o tehnică aseptică 

 
 Tehnica aseptică este procedeul folosit pentru reducerea 
riscului dobândirii  unei infecții la subiecţi în cursul îngrijirii sau 
tratării acestora.  Majoritatea pacienților sunt expuși riscului, dar 
personalul medical este şi el în mod legal obligat să-și ia măsuri de 
precauție rezonabile și practice pentru protecția atât a lor însăși, cât și 
a celorlalți membri ai echipei și a tuturor celor care pot fi expuși unui 
risc de infecție la locul lor de muncă.  
  De-a lungul timpului au existat mai multe interpretări ale 
tehnicii aseptice, inclusiv tehnica sterilă și tehnica curată. Aceastea au 
dus la confuzii2.  
 Tehnica sterilă este imposibil de atins, iar tehnica curată 
conduce la confuzii. Rowley sugerează că ar fi necesară standardizarea 
terminologiei pentru a reduce discrepanțele și a împărtăși un limbaj 
comun3.  
                Principiile fundamentale ale asepsiei ar trebui să fie aplicabile 
oricărei unități sanitare si oriunde se acordă îngrijiri medicale2. Pentru 
a realiza aceasta Rowley a dezvoltat abordarea ANTT (aseptic non 
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touch  technique = tehnică aseptică fără atingere), ce  sumarizează un 
cadru specific pentru realizarea tehnicii aseptice în orice situație ce 
presupune îngrijiri medicale3.  

 
Ce este asepsia și tehnica aseptică? 
Termenul de asepsie este definit ca absența microorganismelor 

patogene. Pentru a se menține asepsia când se efectuează proceduri 
invazive trebuie  aplicată o bună tehnică aseptică. Tehnica aseptică este 
o abordare sistematică și riguroasă pentru prevenirea contaminării 
plăgilor sau altor situsuri vulnerabile.  

Tehnica aseptică reprezintă efortul depus pentru a păstra 
pacienții indemni de microorganisme patogene pe cât este posibil4. 
Acest scop poate fi  atins folosind doar echipament și fluide sterile în 
timpul procedurilor  medicale invazive şi a celor de îngrijire. Ayliffe 
descrie două tipuri de asepsie: asepsia medicală și asepsia chirurgicală. 
Asepsia medicală reduce numărul de germeni și previne răspândirea 
acestora. Asepsia chirurgicală include proceduri menite să elimine 
microorganismele de pe o anumită suprafață și este utilizată de 
echipele chirurgicale în sălile de operații și de tratament5. Într-o sală de 
operație, în timp ce toți membrii echipei operatorii trebuie să dea 
dovadă de o bună tehnică aseptică, este rolul asistentei instrumentare 
sau a echipei chirurgicale să realizeze și să mențină zona sterilă. 

Rowley va  descrie acestea ca și ANTT standard și ANTT 
chirurgicală.  Este un proces bazat pe dovezi creat în Marea Britanie și 
adoptat de mai multe țări pe întreg globul, inclusiv Australia, Brazilia, 
Nepal și Statele Unite3. 

 
Tipuri de tehnică aseptică  
Tehnica aseptică se bazează pe reducerea la minim a riscului și 

reducerea transferului microorganismelor de la personalul sanitar și 
din mediu la pacient.  Toate etapele tehnicii aseptice ar trebui văzute ca 
o  şansă de a reduce transferul microorganismelor patogene. 
 
Rowley categorizeaza tehnica aseptică fără atingere în două grupe3: 

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

Tehnicile aseptice standard  se recomandă a fi folosite când 
procedurile efectuate îndeplinesc următoarele criterii:  
• sunt simple din punct de vedere tehnic,  
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• durează puțin timp, de regulă sub 20 de minute,  
• necesită instrumente și zone mici, cum ar fi zonele de puncție, 
• utilizează un număr minimal de instrumente.  

În aceste cazuri zona aseptică principală nu necesită o procedură foarte 
strictă. În cele mai multe situații, un câmp aseptic și mănuși nesterile 
vor fi suficiente. Câmpul aseptic poate fi orice tip de suprafață netedă, 
curată, preferabil cu margini drepte pentru a preveni căderea 
instrumentarului. Curățarea acestuia cu apă și săpun (detergent) este 
suficientă dacă nu a existat contact cu fluide corporale sau cu materii 
cunoscute ca fiind infecțioase. 

Asepsia chirurgicală,   utilizată în  sălile de operație și la abordul 
venos central, este necesară când procedurile efectuate  întrunesc unul sau 
mai multe din următoarele criterii:  

• sunt complexe din punct de vedere tehnic și invazive, 
• necesită o procedură extinsă în timp, de regulă mai mult de 20 de 

minute,  
• implică o zonă largă și instrumente mari sau numeroase. 

 Zona aseptică principală trebuie abordată în mod mai riguros, 
acoperită cu câmpuril sterile, asigurând un câmp aseptic critic, folosind 
mănuși sterile și adeseori recurgând la precauții de barieră totală, inclusiv 
halat, mască și bonetă sterilă3.  
               Evaluarea riscului conform ANTT ne oferă o metodă structurată 
pentru a determina tipul tehnicii de asespsie ce trebuie folosit pentru orice 
procedură3.  
               Informații suplimentare și tehnici practice de aplicare a procesului 
ANTT puteți găsi pe www.antt.org.  
              Restul acestui capitol va acoperi măsurile standard de asepsie într-o 
manieră mai detaliată.   
 

Principii orientative ale oricărei tehnici aseptice  
Principiile unei bune tehnici aseptice pot fi adoptate în orice mediu 

de lucru asigurând desfășurarea procedurilor clinice de o manieră care 
menține și promovează principiile asepsiei. 

Precauții standard este termenul folosit pentru a descrie nivelul 
minim de precauţii  pentru controlul infecțiilor şi care trebuie folosit în 
îngrijirea tuturor pacienților.10 Precauțiile standard trebuie folosite pentru 
reducerea riscului transmiterii microorganismelor patogene transmisibile 
prin   sânge sau  a altor microorganisme din surse cunoscute  şi 
necunoscute. Printre altele, precauţiile standard includ igiena mâinilor,  

http://www.antt.org/
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folosirea echipamentului de protecție precum și măsurile privind 
manevrarea și  înlăturarea materialelor înțepătoare-tăietoare.7 Mai multe 
informații privind precauțiunile standard pot fi găsite în capitolul 3 al cărții. 
Folosirea auditului pentru îmbunătățirea standardelor este explicată în 
capitolul 14 al cărții.  
 Tehnica trebuie standardizată în întreaga unitate pentru a se 
asigura  uniformitatea și complianța  la grupuri mari de personal. Auditul ar 
avea rolul de a monitoriza complianța față de tehnică și a îmbunătăți 
standardele.2  

 Oricare ar fi  tehnica, orice procedură aseptică este bazată pe un 
număr de principii de bază.  

 
Tabel 1: Principii de bază ale unei proceduri aseptice 
• Igiena mâinilor 
• Utilizarea câmpului steril 
• Utilizarea tehnicii fără atingere 
• Identificarea și protejarea locului intervenției 
• Decontaminarea locului intervenției 
• Prevenirea infecțiilor încrucișate 

 
 Buna igienă a mâinilor 

Spălarea mâinilor este probabil cea mai importantă metodă de 
reducere a transferului microorganismelor8.  Este esențial să se asigure 
faptul că mâinile, chiar spălate, nu vor contamina instrumentarul. O bună 
igienă a mâinilor în punctele de lucru esențiale va reduce contaminarea 
realizată de personalul medical atât cu flora rezidentă sau tranzitorie cât și 
cu contaminanți din mediu. Igiena mâinilor este principala măsura de 
prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (IAAM) și ajută de 
asemenea la reducerea răspândirii microorganismelor multirezistente9.  

Personalul medical poate reduce în mod semnificativ riscul 
expunerii pacientului la infecții aplicând măsuri de precauție de bază și o 
bună igienă a mâinilor.  

În tehnica standard ANTT, igiena mâinilor trebuie să reflecte pașii 
secvențiați stabiliți de Organizatia Mondială a Sănătății (OMS) și cele cinci 
momente ale igieniei mâinilor.12 
           De aceea este important să decontaminăm mâinile:  
• Înainte de a începe o procedură. 
• Înainte de a deschide un echipament curat/steril dacă a existat 

contact cu microorganisme din mediul înconjurător. 
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• Înainte și după folosirea mănușilor. Mănușile creează un mediu cald 
și umed, ideal pentru proliferarea microorganismelor. 

• După efectuarea unei proceduri.  
 
Folosirea eficientă a echipamentului individual de protecție

 Echipamentul de protecție este folosit pentru a reduce expunerea 
potenţială a personalului medical la microorganisme, reducând astfel 
posibila răspândire a acestora la alți pacienți și membri ai personalului. 
Echipamentul individual de protecție se referă la folosirea mănușilor, 
șorțurilor, măștilor și mijloacelor de protecție a ochilor.  

Folosirea echipamentului de protecție trebuie ghidată de evaluarea 
riscului și de amploarea unui contact anticipat cu sânge, fluide corporale 
sau microorganisme patogene.10 

Chiar dacă ar fi neobișnuit pentru o procedură aseptică standard să  
pretindă mai mult decât folosirea mănușilor nesterile și a șorțului,  există 
cazuri când trebuie luate în considerare circumstanțe speciale, când 
evaluarea riscului individual poate  cere și alte precauții, de exemplu  
cazul TBC pulmonar. 

Procedurile aseptice chirurgicale necesită de asemenea folosirea 
bonetei și măștii în plus față de șorț și mănuși sterile, iar în anumite 
împrejurări  protejarea ochilor.  

Pentru a evalua nevoia folosirii echipamentului individual de 
protecție este necesară evaluarea riscului de expunere la lichide corporale 
sau suprafețe contaminate.  

 
Tabel 2: Selectarea  echipamentului individual de protecție  pe baza 
evaluării riscului:  

• Contact potențial cu sânge sau fluide corporale 
• Contact potențial cu infecții/microorganisme patogene 

• În funcție de procedurile și protocoalele locale 
 
Personalul sanitar trebuie să decidă individual între utilizarea de 

mănuși sterile sau nesterile, folosind întrebarea:  
 
‘Pot să efectuez această procedură folosind o tehnică fără atingere sau fără 
să ating instrumentele/zonele cheie ?’  
 

Dacă răspunsul este DA se vor purta mănuși nesterile.  
Dacă răspunsul este NU se vor purta mănuși sterile.2 
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Folosirea mănușilor are în primul rând rolul de a proteja personalul 
medical și de a reduce  şansele de transmitere a microorganismelor. Prin 
urmare, mănușile nesterile sunt acceptabile pentru cele mai multe 
proceduri.3  Decizia de a purta sau folosi echipament individual de 
protecție trebuie să se bazeze pe evaluarea nivelului de risc asociat cu 
activitățile de îngrijire şi intervenţie specifice fiecărui pacient în parte și să 
țină cont de legislația în vigoare privind protecţia muncii.  

De exemplu, ar fi posibilă inserarea unui cateter venos periferic 
folosind mănuși nesterile, cu condiția ca persoana care execută procedura 
să nu repalpeze vena. Dacă inserarea cateterului este dificilă sau 
executantul trebuie să repalpeze vena, trebuie purtate mănuși sterile. 
 

Identificarea zonelor și instrumentelor cheie și tehnica fără 
atingere 
Instrumentele și zonele cheie sunt componente esențiale ale 

oricărei proceduri invazive. Dacă zonele cheie sunt contaminate este 
foarte posibilă  infectarea pacientului.  Capacitatea de a identifica aceste 
zone și de a nu le atinge direct este o măsura de protecție vitală în 
obținerea asepsiei.  

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

 
Figura 1. 
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Evaluarea riscului  unei proceduri va ghida executantul eventual 
spre o tehnică aseptică standard unde instrumentele cheie pot fi 
protejate de câmpuri aseptice micro-critice (căpăcele) și un câmp 
aseptic general. Din contră, dacă acest lucru nu este posibil, sau 
procedura este complexă, va fi folosită o abordare aseptică 
chirurgicală, asigurând câmpul aseptic critic cu câmpuri izolatoare 
sterile și mănuși sterile.3 

 
 Decontaminarea zonelor și instrumentelor cheie 

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

Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea unui 
produs cu 2% clorhexidină și 70% alcool izopropilic.6 Curățarea 
tegumentului 30 de secunde, lăsând apoi produsul să se usuce, permit 
dezinfecţia completă.  
                  Organizatia Mondiala a Sanatatii a revizuit ghidul de 
decontaminare a tegumentelor pentru proceduri invazive și bazate pe 
opinia experîilor, luând în considerare avantajul și costul, se 
recomandă procedura într-un singur pas pentru pregătirea 
tegumentelor. Tegumentele vor fi curățate cu o combinație de gluconat 
de clorhexidina 2% în alcool izopropilic 70%, acoperind toată zona și 
asigurând contactul cu dezinfectantul pentru cel puțin 30 secunde; 
după care se lasă tegumentul să se usuce complet  (aproximativ 30 
secunde).10 

               Această procedură NU se recomandă pentru plăgi.  Pentru plăgi 
deschise se vor aplica alte măsuri de curățare a tegumentelor.  

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

 
• Folosirea unui produs conținând 2% gluconat de clorhexidină în 

alcool izopropilic 70% 
• Se acoperă zona și se asigură contactul tegumentului cu 

dezinfectantul cel puțin 30 de secunde. 
• Se permite uscarea completă (30 de secunde). 
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Procedura în doi pași se recomandă  dacă nu este disponibilă soluția de 
gluconat de clorhexidină în alcool izopropilic 70% și durează circa 
două minute. 
 
Pasul 1 

• Se folosește alcool izopropilic 70%, cu care se acoperă zona, 
asigurându-se contactul dezinfectantului cu tegumentul cel 
puțin 30 de secunde. 

• Se permite uscarea completă a soluției (aproximativ 30 de 
secunde). 

 
Pasul 2 

• Se folosește tinctura de iod sau clorhexidina 2% , cu care se 
acoperă zona și se permite contactul dezinfectantului cu 
tegumentul cel puțin 30 de secunde.  

• Se permite uscarea completă a soluției (aproximativ 30 de 
secunde).  

 
NU se atinge zona după dezinfecție.  
După dezinfecție, fie a tegumentului  sau a echipamentului, este 

vital ca zona să nu mai fie atinsă, pentru prevenirea recontaminării.  
Dacă aceasta se întâmplă, procesul de dezinfecție trebuie repetat. 

 Acest proces de decontaminare este ultima şansă de a reduce la 
minim transferul microorganismelor și introducerea acestora în 
organism prin străpungerea barierelor normale de apărare.  
 

Unde trebuie folosite proceduri aseptice 
Programarea în timp a procedurilor, cum ar fi schimbarea 

pansamentului plăgilor pe secția de chirurgie, poate fi un factor 
adjuvant important în reducerea riscului de infecție.  
Tehnica aseptică va fi efectuată în spații potrivite, acolo unde este 
posibil. în funcție de starea pacientului și de condițiile de mediu. 
 Operaţiunea nu se efectuează când se desfășoară alte  activităţi, cum ar 
fi schimbarea paturilor sau curățenia generală, din cauza riscului de 
dispersie a microorganismelor în aer și a contaminării echipamentelor 
sterile sau a plăgilor.  
În mod ideal, aceste proceduri trebuie executate când sunt mai puține 
alte activități pe secție și nu se efectuează activități de curățenie.  
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Mai întâi se pansează plăgile curate, neinfectate; colostomiile și plăgile 
infectate vor fi pansate ultimele pentru  a reduce la minim 
contaminarea mediului și a infecțiile încrucișate.11  

Uneori apar constrângeri în practică, care ar trebui minimizate 
prin adoptarea principiilor de mai sus.  

Câmpurile aseptice critice (asigurând asepsia) sunt necesar a fi 
utilizate  când se desfășoară proceduri deschise, invazive, care necesită 
o zonă de lucru aseptică largă pentru o perioadă lungă de timp,  ca și în 
sălile de operație.  Doar echipamentul care fost sterilizat și este aseptic 
poate fi introdus într-un câmp aseptic critic (vezi figura 2). Acesta 
trebuie considerat ca instrument cheie (întreaga suprafață poate veni 
în contact cu alte echipamente aseptice).  
Figura 2. 

 
Reprodusă cu permisiunea : ANTT Theoretical Framework for Clinical Practice. Version 

2.6 2011  
The Association for Safe Aseptic Practice (ASAP) www.antt.org 

 
Pentru asepsia standard pot fi folosite câmpuri aseptice 

generale.  

http://www.antt.org/
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Instrumentele cheie pot fi protejate cu ușurință de câmpuri aseptice 
micro-critice și printr-o tehnică fără atingere  pe lângă alte măsuri de 
bază de control a infecției. Câmpul aseptic general principal nu trebuie 
tratat critic și în principal mai mult promovează decât asigură asepsia 
părților și zonelor cheie; în general, se folosesc mănuși nesterile. 
Vezi Figura 311 

      

 
 
Reprodusă cu permisiunea: ANTT Theoretical Framework for Clinical Practice. Version 

2.6 2011  
The Association for Safe Aseptic Practice (ASAP) www.antt.org 

 
 

Tabelul 3: Când se folosește o tehnică aseptică? 
Pentru orice procedură invazivă efectuată în secții/compartimente sau  
în orice mediu  în care se practică îngrijiri medicale.  
Acestea includ 

• Îngrijirea plăgilor care se vindecă în primă intenție, cum ar fi  
inciziile chirurgicale și fracturile recente. 

• Sutura plăgilor. 
• Inserarea sondei  urinare. 
• Inserarea, repoziționarea sau pansarea cateterelor sau altor 

http://www.antt.org/
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dispozitive intravasculare, cum ar fi catetere venoase centrale, 
catetere arteriale, linii Hickman. 

• Inserarea sondelor de gastrostomie sau jejunostomie. 
• Inserarea sondei de traheostomie sau a drenurilor toracice. 
• Examinarea vaginală folosind instrumente  pentru recoltarea 

secreției cervicale, tamponaj vaginal înalt, colposcopie. 
• Nașterea asistată cu  forceps sau ventuză. 
• Biopsiile. 
• Puncția venoasă. 
• Terapiile IV, inclusiv administrarea de antibiotice IV. 
• Pansarea traheostomiilor.  
• Îndepărtarea drenurilor sau firelor de sutură.  
• Întreţinerea cateterelor venoase centrale. 
• Aspirarea secrețiilor la pacienții intubați. 

 

 
Concluzii  
Tehnica aseptică este un proces important și valoros pentru 

realizarea procedurilor invazive într-o manieră sigură. Buna înțelegere 
a principiilor fundamentale ale asepsiei permite personalului să aplice 
aceste principii oricărei proceduri clinice,  riguros şi eficient. 
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CAPITOLUL 9 
EVALUAREA ȘI ÎNGRIJIREA  PLĂGILOR 

 

HELEN FEARNLEY 
Actualizat de Helen Fearnley 

 
Introducere 

 Infecția  constituie un risc important pentru pacienții cu plăgi, 
de aceea  îngrijirea  lor eficientă joacă un rol important în prevenirea și 
controlul  acestui tip de îmbolnăviri.  
 În timp ce prevenirea sau minimizarea infecțiilor de plagă pot fi 
folosite ca măsură a eficienței tratamentului, există și alte rezultate 
măsurabile care pot fi luate în considerare. Acestea includ vindecarea 
plăgilor în limite de timp acceptabile, fără consecințe  nedorite sau, 
dacă  nu este posibil, controlul simptomelor precum durerea.  

În îngrijirea plăgilor una din primele intervenții de luat în 
considerare este tratarea și/sau pansamentul plăgii, care însă  nu ar 
trebui privită izolat. Unul dintre cele mai importante aspecte ale 
îngrijirii eficiente a plăgilor este realizarea holistică, a evaluării cu  
exactitate a pacientului și a plăgii sale. Evaluarea ar trebui să faciliteze 
identificarea fondului fiziopatologic  al producerii  plăgii, tipul de plagă 
și factorii  care pot influența vindecarea.  

Prezentul capitol va include un sumar al teoriilor asociate cu 
vindecarea plăgilor, evaluarea pacientului și plăgilor, ca și strategiile de 
management a acestora.  
 

Vindecarea plăgilor 
Vindecarea plăgilor este un proces complex, dependent de o  

serie de factori,  cum ar fi aportul de oxigen, nutriția, etc. Când apare o 
perturbare în procesul normal de vindecare sau plaga  este mai gravă, 
poate fi necesară  consultarea unui profesionist în domeniu, din cauza 
consecințelor pe care  aceasta  le poate avea asupra stării generale de 
sănătate și de confort a pacientului.  

Pentru a asigura o îngrijire eficientă a plăgilor,  personalul 
medical trebuie să înțeleagă procesul de vindecare al acestora. Aceasta 
ajută la stabilirea stadiului  de vindecare al plăgii și poate ajuta la 
identificarea strategiei potrivite de  îngrijire, precum și la identificarea 
vindecărilor întârziate sau a anomaliilor de vindecare.  
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Procesul de vindecare al plăgilor poate fi descris ca: 
1.  Vindecare  de primă intenție –are loc când pierderea de țesut a 

fost minimă și marginile plăgii sunt apropiate, în cazul plăgilor 
chirurgicale, lacerațiilor (tăieturi, zgârieturi). Vindecarea plăgii 
va avea loc într-o perioadă relativ scurtă de timp.  

2. Vindecare  de secundă intenție –are loc când s-au pierdut 
cantități mari de țesut sau când marginile plăgii nu pot fi aduse 
aproape una de alta,  precum ulcerele  de gambă și escarele. 
Vindecarea plăgii va dura mai mult, depinzând de mărimea și 
adâncimea ei, dar și de cauza producerii acesteia.  
 

Plăgile pot fi de asemenea descrise ca acute și cronice.  
 Plăgile acute, de exemplu plăgile chirurgicale, se vindecă fără 
complicații, într-un grafic temporal  previzibil.  
 Plăgile cronice în schimb, cum ar fi ulcerul piciorului diabetic, se 
pot vindeca mai încet și riscul de apariție a infecțiilor este crescut. 1 

Cicatrizarea normală este rezultatul unui complex de 
evenimente, în care interacționează celule, proteine, proteaze, factori 
de creștere și componente matriceale.  

Afluxul trombocitar indus de injuria chirurgicală  este urmat de 
degranulare și eliberare de mediatori chimici, care inițiază și întrețin 
cascada vindecării. Aceasta se desfășoară într-o manieră previzibilă: 
coagulare, inflamație, angiogeneză, fibroplazie, depunere de colagen, 
epitelizare, contracție-remaniere.  

Vindecarea plăgilor este un proces continuu în care apar o serie 
de stadii, organismul încercând să mențină homeostazia, protejându-se 
de infecții și inițiind reparația țesuturilor.  
 

Hemostaza  
Atunci când tegumentul este traumatizat sângerarea apare rapid. 

Apare vasoconstricția pentru minimizarea pierderii de sânge.  De 
asemenea, trombocitele încep  procesul de agregare și formeaza o  reţea 
de fibrină.  Hematiile sunt prinse în această  reţea și apare dopul alb 
plachetar cu caracter temporar 
 

Inflamația/ faza distructivă (zilele 0-3) 
Acest stadiu este inițiat în timpul cascadei coagulării ca rezultat 

al  leziunii tisulare. Apare vasodilatația și celulele inundă  plaga, 
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eliberând mediatori inflamatorii ca prostaglandinele și histaminele. 
Polimorfonuclearele  și macrofagele asigură apărarea împotriva 
bacteriilor, ingeră  detritusurile și inițiază  procesul de reparare. Clinic 
acest stadiu se  obiectivizează prin eritem local, căldură și durere. 
 

Proliferarea (zilele 3-24) 
Constituie faza de reconstrucție când se produce țesutul de 

granulație. Fibroblastele produc colagen și se formează o matrice 
extracelulară.  Are  loc angiogeneza, caracterizată prin  formarea de noi 
vase sanguine, care  aprovizionează plaga cu oxigen și produși de nutriție 
și îndepărtează  reziduurile. Celulele epiteliale vor începe, de asemenea, să 
migreze în patul plăgii.  
 Semnificativ în acest stadiu este contracția plăgii: fibroblastele 
se contractă și drept consecință  marginile plăgii se alatură.  Crește 
puterea de contracție.   
 

Maturarea (ziua 24 - 1 an) 
Plaga este acoperită cu țesut nou dar există încă activitate în  

interiorul ei. Fibroblastele părăsesc plaga și colagenul se 
reorganizează. În timp plaga se aplatizează și devine mai puțin 
vascularizată. Crește puterea de contracție și colagenul se resoarbe. În 
cel mai bun caz, plaga va recupera 80% din potenţialul inițial. 
 

Aprecierea timpului de vindecare  
Există o largă  gamă de factori care au impact asupra vindecării 

ceea ce face dificilă aprecierea timpului necesar realizării acesteia. 
Totuși, este larg acceptat că majoritatea plăgilor se vor vindeca în 
perioade de timp acceptabile dacă se aplică un tratament standard 
pentru acel tip de plagă, de exemplu  în ulcerele varicoase ale 
membrelor inferioare. 

 
Vindecarea plăgilor umede  
Una dintre teoriile acceptate pe scară largă în vindecarea 

plăgilor este cea a vindecării umede. S-a studiat teoria conform căreia 
plăgile care sunt menținute calde și umede s-au vindecat mai repede 
decât cele expuse la aer.2 Deși aceste studii au fost limitate la plăgi 
acute, superficiale, metoda de tratament a fost adoptată în  îngrijirea 
unei largi  game de plăgi.  
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Există anumite excepții de la această abordare, când umezeala 
poate crește riscul de infecție. De exemplu, gangrena uscată sau 
ulcerele de gambă, acolo unde există afectare semnificativă a arterelor. 
În aceste cazuri, un mediu umed poate crește riscul infecției din cauza 
răspunsului redus al gazdei. 
 

Evaluare 
 Îngrijirea  eficientă a plăgii  depinde de identificarea cu 

acuratețe a  cauzelor care au determinat plaga  și a factorilor care pot 
contribui la întârzierea vindecării.5 Dacă nu se rezolvă cauza  
determinării plăgii sau orice factori care pot afecta  nedorit procesul de 
vindecare, posibilitatea cicatrizării și managementul simptomatologiei 
vor fi semnificativ reduse.  De aceea, este necesară  o evaluare  holistică  
și cuprinzătoare6. Evaluarea va furniza și o referință  faţă de care va 
putea fi evaluată eficiența oricărui tratament acordat. Există un număr 
de factori care afectează vindecarea și care trebuie luați în considerare 
în timpul evaluării. Plaga necesită oxigen și un aport adecvat de 
micronutrienți pentru vindecare; de aceea, evaluarea trebuie să 
strângă date despre oricare dintre factorii care afectează aceste 
aspecte.  
 

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

o Afecțiuni circulatorii, de exemplu boli ale arterelor 
periferice, anemie. 

o Afecțiuni respiratorii, de exemplu boli pulmonare 
cronice, pneumonie. 

o Afecţiuni cu malabsorbție, de exemplu colita ulcerativă.  
o Afecțiuni metabolice, de exemplu  diabet şi insuficiență 

renală.  
o Boli care afectează mobilitatea sau funcțiile senzoriale, 

de exempu scleroza multiplă, accident vascular cerebral, 
neuropatii.  

o Afecțiunile sistemului  imun, de exemplu artrita 
reumatoidă. 

• Vârsta – poate încetini vindecarea din cauza procesului de 
îmbătrânire și a  probabilităţii crescute a comorbidităților. 



149 

• Medicația – antiinflamatoarele, antihipertensivele, 
anticoagulantele, chimioterapicele, toate pot afecta procesul de 
vindecare.  

• Alergiile – pot influența  opţiunile de tratament și pot influența 
etiologia în unele cazuri.  

• Activitățile zilnice: 
o Mobilitatea –redusă poate crește riscul apariției de plăgi 

ca ulcerele de presiune (decubit) și ulcerele venoase de 
gambă.  

o Continența – problemele de incontinență pot avea un 
impact negativ asupra tegumentului din cauza efectului 
urinei sau fecalelor asupra pielii. De asemenea, limitează 
posibilitatea de alegere a produselor de îngrijire a pielii  
sau a pansamentelor. 

o Nutriția și hidratarea – un aport adecvat de fluide și 
nutrienți este esențial pentru reparația tisulară. Un 
deficit nutrițional va  afecta negativ vindecarea și va 
crește riscul de infecție. 

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

repoziționarea, igiena.  
• Durerea poate avea un impact semnificativ asupra pacientului și 

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

• Stilul de viață și  contextul social – unde și cum este îngrijit 
pacientul și cine se ocupă de îngrijirea plăgii, starea de stres a 
pacientului, starea de bine a acestuia în general. 

• Fumatul și drogurile au impact asupra proceselor asociate cu 
vindecarea plăgii, de exemplu aportul de oxigen, cresc riscul de 
apariție a unor probleme de sănătate ca afecțiunile arteriale și 
pot afecta alți factori cum este nutriția. 

• Probleme psihologice 
o Alegerile pacientului și motivația acestuia joacă un rol 

important în  îngrijirea plăgii. Dacă pacientul nu este de 
acord cu planul de îngrijire și punctul lui de vedere nu 
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este luat în considerare, este de așteptat ca  acceptarea 
planului terapeutic de către acesta să fie  modest.  

o Impactul plăgii asupra individului și calității vieții 
acestuia trebuie luate în considerare pentru a identifica 
orice alte nevoi, precum și probabilitatea ca pacientul  să 
se conformeze tratamentului.  

 
Evaluarea plăgii 

 Istoricul  și cauza provocatoare a plăgii trebuie notate pentru a 
ajuta la diagnosticarea plăgii. Oricum, aceste informații trebuie luate în 
considerație împreună cu semnele clinice. Este folositoare utilizarea 
tabelelor de evaluare pentru a organiza și analiza informațiile și a 
monitoriza evoluția plăgii (anexa 1).  
 Informațiile care trebuie considerate ca parte a evaluării plăgii 
includ: 

• Localizarea plăgii – poate ajuta la diagnostic, de exemplu  o 
plagă situată pe o proeminență osoasă poate fi un ulcer de 
presiune și va influenta alegerea tratamentului.   

• Forma și mărimea plăgii – această informație trebuie notată 
pentru a facilita observarea evoluției plăgii. Există diferite 
metode pentru a realiza aceasta, inclusiv: 

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

o Desenarea plăgii. 
o Încercuirea plăgii. 
o Fotografierea.  

• Tipul de țesut  - ajută la deciderea schemei de tratament 
potrivite.  

o Țesut necrozat și  lichefiat –sunt țesuturi devitalizate 
care întârzie vindecarea. În cele mai multe cazuri scopul 
tratamentului este îndepărtarea lor din plagă prin 
debridare. 

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

o Corpuri străine, de exemplu  suturi, fragmente osoase. 
o Granulația – este importantă  prin recunoașterea 

diferenței dintre țesutul sănătos și cel bolnav. Granulația 
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sănătoasă are un  aspect roșu, strălucitor și granulat.  
Granulaţia patologică poate apărea întunecată, 
sângerează ușor și proemină  la suprafața  plăgii. Aceasta 
poate indica infecție, aport sanguin insuficient sau 
prezența de corpi străini.  

o Epitelizarea – scopul  îngrijirii plăgii este crearea unui 
mediu în care celulele epiteliale pot migra rapid  prin 
suprafața plăgii.  

• Mirosul –  fetorul poate indica prezența bacteriilor în plagă și 
poate fi deranjant pentru pacienți și personalul medical.  

• Exsudate – fluidele din plagă au un rol important de jucat în  
procesul de vindecare  deoarece pot ajuta la proliferarea 
țesutului nou și facilitează răspunsul imun.5 Exudatul insuficient 
va avea impact negativ asupra migrării celulelor; prea mult fluid 
va duce la macerarea țesuturilor și va crește riscul de infecție. S-
a descoperit că fluidele din plăgile cronice blochează 
proliferarea celulară și angiogeneza și conține cantități excesive 
de  metaloproteinaze matriceale (MMP) care pot distruge 
proteinele vitale pentru repararea țesuturilor.6 Când evaluăm 
exsudatul trebuie luate în considerare consistența, culoarea, 
mirosul și cantitatea. Fluidele normale din plagă sunt seroase și 
lichide, iar cantitatea depinde de suprafața plăgii. Trebuie să 
reținem că exudatul poate fi afectat de infecții patologice de 
fond adiacente, de exemplu  boala cardiacă congestivă, statusul 
nutrițional și de prezența ţesuturilor necrozate sau  lichefiate. 
Măsurarea exsudatului este relativ subiectivă și pentru 
determinarea cantității este necesară examinarea 
pansamentelor murdare.  

• Semnele de infecție sau inflamație – inflamația este un proces 
normal în cadrul vindecării plăgii deoarece în acest stadiu 
aportul sanguin este crescut pentru satisfacerea necesităților 
nutritive și îndepărtarea  detritusurilor din plagă. Este imperios 
necesară recunoașterea semnelor de infecție, pentru ca 
tratamentul corect să poată fi inițiat la timp.  Cele mai multe 
plăgi sunt contaminate sau colonizate cu bacterii care nu vor 
afecta vindecarea plăgii.  Când bacteriile au efect negativ asupra 
plăgii sau pacientului spunem că plaga este colonizată critic sau 
chiar infectată. Infecția poate  apărea local sau sistemic. Există 
un număr de semne clinice de infecție care includ abcesul, 
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celulita, secreţiile cum ar fi puroiul, întârzierea vindecării, 
depărtarea marginilor plăgii, decolorarea ei, granulare friabilă, 
mirosul neplăcut, durerea în stadii în care n-ar trebui să apară.7  

• Impactul biofilmului asupra vindecării plăgii este acum 
considerată o cauză semnificativă a vindecării întârziate a plăgii, 
în special în cazul plăgilor cronice. Personalul medical trebuie să 
ia în considerare și acest impact la evaluarea plăgii – semne 
clinice, cum ar fi exudatul în exces, substanța gelatinoasă în 
plagă sau granulație nesănătoasă, pot indica prezența 
biofilmului.11 

• Starea tegumentului înconjurător şi a marginilor  plăgii  
orientează alegerea planului de tratament corespunzător și 
evaluarea lui trebuie să includă prezența:  

o Eczemelor. 
o Macerațiilor și excoriațiilor. 
o Margini ridicate. 
o  Înfundarea plăgii sau apariția unui tunel în plagă 

exprimat prin   orificiul plăgii mai mic decât cavitatea din 
profunzime sau când două cavități comunică sub 
tegument.  

• Dureri legate de plagă sau proceduri. 
• Factori specifici legați de plagă, de exemplu la un ulcer de 

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

 
Diagnostic  
Următorul stadiu în îngrijirea pacientului este diagnosticarea 

tipului de plagă și a  bolilor de fond asociate. Plaga trebuie interpretată 
ca un simptom al problemei determinante și nu ca problemă în sine. 
Există o gamă largă de probleme și afecțiuni care pot duce dezvoltarea  
unei plăgi, inclusiv: 

• Escare cunoscute ca și ulcere de presiune, ulcere de decubit, 
ulcere de pat. 

• Ulcere de gambă secundare unor afecțiuni venoase, afecțiuni 
arteriale sau a unei combinații între insuficiența venoasă și 
arterială.  

•  Ulcere ale  piciorului diabetic. 
• Arsuri.  
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• Traumatisme.   
• Dehiscența plăgilor chirurgicale.  
• Abcesul/infecția.  
• Vasculita.  
•  Malignităţi.  
• Problemele autoimune, de exemplu piodermita gangrenoasă,  

pemfigusul. 
• Proceduri invazive planificate sau întâmplătoare, de exemplu 

intervențiile  chirurgicale. 
 
Îngrijirea pacientului 
Este esențial ca  practicienii să ia în considerare  îngrijirea 

pacientului holistic. De exemplu, dacă un pacient dezvoltă un ulcer de 
presiune și  asistenta medicală nu include repoziționarea sau reducerea 
presiunii în planul de îngrijire, plaga este puțin probabil să se vindece.  

Dezvoltarea și utilizarea politicilor și ghidurilor privind  îngrijirea 
plăgilor practicienilor oferă  un cadru potrivit pentru tratarea pacienților.  
De exemplu,  în cazul ulcerului de decubit ghidurile sugerează strategii 
specifice cum ar fi prevenirea presiunii pe zonele afectate. 

Odată ce tipul de plagă a fost diagnosticat, este necesar un plan 
de îngrijire care să se adreseze factorilor care pot afecta procesul de 
vindecare. Acesta poate include  domenii ca: 

• Nutriția și hidratarea – pacientul trebuie să aibă un aport 
nutritiv și hidric adecvat pentru susținerea vindecării plăgii. 
Acest aport trebuie să includă proteine, calorii, vitamine și 
minerale cum sunt vitamina C și zincul, esențiale pentru 
formarea colagenului. 

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

• Mobilitatea / exercitiile.  
•  Îngrijirea afecțiunilor asociate, pentru diabet – control 

glicemiei, evitarea decubitului prelungit. 
•  Decompresiune pentru ulcerele de presiune. 

 
  Îngrijirea plăgii 

Scopul  îngrijirii locale a plăgii este de a asigura condiții optime 
pentru vindecare, iar dacă acest lucru nu este posibil – să amelioreze 
simptomele, cum este cazul în afecțiunile terminale.  
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Pregătirea plăgii  
Pregătirea plăgii este descrisă ca o structură sistematică pentru 
îngrijirea acesteia. Constă din cinci componente:6 

• Țesutul – trebuie identificate țesuturile viabile și cele neviabile. 
Țesutul devitalizat întârzie vindecarea și acționează ca un focar 
pentru infecții. Din acest motiv este esențială luarea în 
considerare a debridării acestuia. Există un număr de metode 
pentru a se realiza acest lucru: 

o Debridarea autolitică este partea din procesul de 
vindecare în care organismul produce enzime 
proteolitice care distrug țesuturile moarte. Multe 
produse moderne de îngrijire a plăgii ajută la crearea 
unui mediu care să faciliteze acest proces. 

o Debridarea biologică  – realizată cu viermi sterili din 
larvele muștei Lucila  sericata, care sunt folosiți în unele 
țări pentru a îndepărta rapid țesuturile moarte din plagă 
fără a dăuna țesuturilor sănătoase.   

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

o Debridarea mecanică utilizând comprese pentru 
debridare sau debridarea hidrochirurgicală. 

• Controlul inflamației și infecției   
 Infecția poate avea consecințe semnificative asupra procesului 
de vindecare și în unele cazuri, dacă nu este tratată corespunzător, 
poate duce la apariția septicemiei.  
 Inflamația cronică sau anormală de asemenea poate afecta 
vindecarea. Infecția poate fi prevenită prin: 

o Reducerea focarelor de infecţie, prin îngrijirea eficientă a 
exsudatelor, debridarea plăgii. 

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

• Balanţa umidităţii – plaga trebuie menținută nici foarte uscată 
nici foarte umedă. Pot fi folosite comprese care dau sau absorb 
fluidele, dar trebuie luate în considerare și alte metode de  
control hidric, cum ar fi  pansamentele progresiv compresive ce 
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pot fi de folos în edemul membrelor și în consecință în ulcerul 
de gambă. 

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

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

chirurgiei. 
o În acest punct trebuie analizat și reevaluat planul de 

îngrijire. 
• Tegumentele adiacente – aspectul final în pregătirea plăgii 

este îngrijirea tegumentelor adiacente.  
o Îngrijirea eczemelor / edemelor/ tegumentelor uscate/ 

hiperkeratozei.  
 

Tipuri și opțiuni de pansament  
 Pentru a realiza obiectivele tratamentului, personalul trebuie să 
înțeleagă  îngrijirea locală a plăgilor și pansamentul, aceasta include 
indicațiile clinice și modul de acțiune al produselor  existente. De 
asemenea, trebuie să fie conștient de toate precauțiile  sau 
contraindicațiile care se impun.  
 Există o serie de factori care influențează alegerea 
pansamentului de utilizat: 

• Obiectivul  tratamentului, de exemplu pentru  debridare, 
protecție, absorbție, controlul simptomatologiei. 

• Disponibilitatea și costul pansamentului. 
• Frecvența aplicării, ușurința folosirii și  purtării în timp. 
• Capacitatea de  manipulare a fluidelor și alți indicatori de 

folosire. 
• Confortul și conformabilitatea. 
• Cunoștințele și nivelul de pregătire al persoanei care aplică 

pansamentul. 
 

Tipul de pansament Indicația clinică 
Pansament non / slab 
aderent 

Protejarea plăgii și reducerea traumei la schimbarea 
pansamentului. Are puțin de oferit în sensul absorbției. 

Comprese / tampoane 
absorbante 

Pot fi folosite pentru absorbția exsudatelor și oferă 
protecție plăgii. Pot fi folosite ca pansament primar 
sau secundar, în funcție de tipul materialului care 
vine în contact cu plaga.  
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Hydrogel Hidratează plaga. Nu se folosesc în plăgile cu exces de 
exudat. Necesită un pansament secundar. Disponibile 
sub forma de gel amorf sau foițe.  

Hidrocoloizi  Pot fi folosiți pentru facilitarea debridării și vindecare 
umedă. La contactul cu exsudatul din plagă 
hidrocoloizii formează un gel.  

Spumă  Absoarbe exsudatele și protejează plaga. Disponibile 
în versiuni adezive sau non-adezive. De asemenea, 
sunt disponibile comprese de spumă siliconică moale 
care  reduc durerea și trauma la schimbarea 
pansamentului. 

Hidrofibre și alginați Folosiți pentru absorbția excesului de exsudat. Pot fi 
folosiți pe plăgi  superficiale sau în cavități, dar nu 
trebuie îndesate în acestea  deoarece au tendința de a 
se umfla la contactul cu exsudatele. 

Filme semi-permeabile Pansamente de film adeziv ce oferă protecție plăgilor 
cu secreție puțină. Sunt permeabile pentru umezeală, 
vapori și gaze.  

Pansamente chirurgicale Protecție pentru plăgi superficiale sau cu vindecare 
de primă intenție. 

Pansamente 
antimicrobiene 

O  gamă de diferita de  pansamente antimicrobiene 
sunt disponibile, inclusiv produse bazate pe iod, pe 
argint, pansamente cu miere sau 
Polyhexamethylenebiguanide. Aceste produse 
acționează prin afectarea celulelor bacteriene și a 
ADN-ului microbian. 
Aceste produse nu se folosesc de rutină, ci numai în 
prezența colonizării critice sau a infecției. 

Alte produse / tratamente  Includ tratamentul plăgii prin presiune negativă într-
un sistem subatmosferic pentru a stimula vindecarea 
plăgii și a controla exudatul din plagă.  
Terapia cu viermi devine tot mai larg utilizată 
deoarece permite debridarea rapidă a plagii dar cu 
complicații mai puține decât debridarea chirurgicală.  
Terapia prin compresie este acceptată ca fiind 
standardul de aur în tratamentul ulcerelor varicoase, 
coroborate cu tratamentul vascular. De exemplu,  
ablația venelor varicoase prin frecvența radio, unde 
este posibil.  
Există o gamă largă de metode pentru a produce 
compresie, inclusiv bandaje, ciorapi compresivi și 
pansamente elastice.  
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Curățarea plăgii și reducerea contaminării la schimbarea 
pansamentului 
Odată ce pansamentul a fost ales, personalul medical trebuie să 

aibă cunoștințele și aptitudinile necesare pentru aplicarea corectă 
apansamentului. Trebuie urmate recomandările fabricantului sau 
ghidurile și protocoalele spitalului. Pentru evitarea contaminării plăgii 
sau a pansamentelor se va efectua o igienă corectă a mâinilor, se vor 
utiliza echipamente de protecție, mănuși și șorțuri, și o tehnică aseptică 
cum este tehnica aseptică fără atingere (ANTT). 

Curățarea plăgii nu trebuie să devină o practică de rutină, ci 
trebuie să se bazeze pe nevoi reale, cum ar fi confortul pacientului sau  
înlăturarea detritusurilor din plagă. Produsul cu care se efectuează 
curățarea trebuie să nu fie toxic. În Marea Britanie de exemplu  acesta 
va fi apa potabilă călduță sau serul fiziologic, căci acestea nu afectează 
țesuturile sănătoase, spre deosebire de peroxidul de hidrogen (apa 
oxigenată).8  Soluții antimicrobiene avansate care conțin octenidine sau 
polihexadine cu betadine sunt folosite tot mai frecvent împreună cu 
debridarea, pentru a ajuta la reducerea formării biofilmului și pentru a 
reduce riscul infecției în  plăgile cronice, de exemplu ulcere varicoase 
care nu se vindecă.11  Unele dintre aceste produse necesită ca plaga să 
fie îmbibată în soluție pentru o perioadă de timp dată, în timp ce altele 
sunt folosite ca soluții pentru irigare.  Metoda de curățare preferată 
este irigarea, căci tampoanele de vată pot lăsa în urmă fibre care vor 
întârzia vindecarea. 
 

Evaluarea  
După inițierea tratamentului se va fixa o dată de evaluare 

pentru monitorizarea progreselor pacientului. Această evaluare 
include  revederea factorilor care afectează vindecarea și a plăgii însăși. 
Cu trecerea timpului poate deveni necesară modificarea obiectivelor  
tratamentului, de exemplu  după ce o plagă necrozată a fost debridată 
tratamentul se va axa pe facilitarea vindecării umede.  Când plaga nu 
evoluează conform așteptărilor sau apar efecte  nedorite, se va reface 
evaluarea inițială. Poate fi necesară implicarea altor membri ai unei 
echipe  multidisciplinare. 
 

Concluzie  
Vindecarea plăgilor este un proces complex afectat de o gama  

largă  de factori. De aceea, este esențială efectuarea unei evaluări 
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corecte și detaliate pentru identificarea strategiilor terapeutice cele 
mai potrivite. Progresul pacientului trebuie monitorizat și tratamentul 
ajustat atunci când obiectivele nu sunt realizate. De asemenea, este 
vitală abordarea multidisciplinară a  îngrijirii plăgii pentru venirea în 
întâmpinarea nevoilor pacientului, de exemplu  chirurg vascular, 
asistentă medicală, fizioterapeut.  Implicarea pacientului și oferirea de 
informații acestuia constituie condiţii de bază pentru o îngrijire 
eficientă, deoarece identificarea nevoilor pacientului și complianța 
acestuia cu obiectivele îngrijirilor este mai ușor de atins. 
Documentarea clară și extinsă stă la baza unei îngrijiri eficiente,  
permiţând monitorizarea,   evoluţiei plăgii și comunicarea  cu colegii 
din echipă.  
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Anexa 1 
Fișă de evaluare a plăgii 

 
Nume : Data nașterii: 
Număr F.O.: Secție:  
Stare 
nutrițională: 

 

Factori care pot întârzia vindecarea (ex. stilul de viață, medicamente, alte 
afecțiuni sau boli cronice): 
 
 
Alergii:  Consimțământul pacientului:  DA / NU 
Echipamente folosite (ex. saltele, perne,  dispozitiv de mobilizare a 
pacientului): 
 
Tipul plăgii/Grad/Categorie (EPUAP1): 
Identificarea locației plăgii (numerotate dacă sunt mai multe plăgi):  
 

 

 
1 European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
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Evaluarea plăgii pentru fiecare plagă 

Localizarea 
plăgii: 

Data 
evaluării 
inițiale 

Dată Dată Dată Dată Dată 

Durerea         
(a) niciuna        
(b) la intervale        
(c) la 
schimbarea 
pansamentului 

      

(d) continuă       

Mărime        
Lungime  (cm)       
Lățime  (cm)       
Profunzime        
Adâncime  (cm)       
Fotografie  
(dată) 

      

% din fiecare 
tip de țesut 

      

(a) epitelizant       
(b) granulație 
sănătos 

      

(c) granulație 
nesănătos 

      

(d) supra-
granulaţie 

      

(e) pungă de 
puroi  

      

(f) necroză       
(g) altele       

Pielea 
înconjurătoare 

      

(a) sănătoasă / 
intactă 

      

(b) uscată / 
ascendentă 

      

(c) eczemă       
(d) fragilă       
(e) edematoasă       
(f) macerată       
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(g) eritem       
(h) excoriație       

Mirosul plăgii       
(a) fără miros       
(b) slab        
(c) puternic       

Exsudat din  
plagă 

      

(a) clar        
(b) roșu       
(c) verde       
(d) galben       

Cantitatea 
exsudatului 

      

(a) fără exudat       
(b) puțin       
(c) mediu       
(d) mare / 
abundent, 
ţâşneşte 

      

Infecție        
(a) infecția 
prezentă 

Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu 

(b) recoltată 
cultură prin 
tampon 

Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu 

(c) acțiuni 
efectuate 
(enumerare): 
 
 

      

Nume:       
Semnătură:       
Funcție:       
Dată:       
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CAPITOLUL 10 
CONTROLUL INFECŢIILOR DETERMINATE 

DE MICROORGANISME FRECVENT 
IMPLICATE ÎN NOSOCOMIALITATE   

 

CAROLE HALLAM 
Actualizat de Carole Hallam 

 
Există infecţii determinate de anumite microorganisme al căror 

control are o  importanţă deosebită în prevenirea infecţiilor asociate 
asistenței medicale (IAAM), denumite şi microorganisme “de alertă”. 
Aceste microorganisme se răspândesc rapid şi determină manifestări 
epidemice, sunt dificil de tratat fiind rezistente la antibiotice, sau pot 
cauza boli grave, reprezentând  riscuri reale  pentru sănătatea 
pacienților, personalului medical sau vizitatorilor și o adevărată 
problemă de sănătate publică pentru decidenții din sănătate.1 

Rezistenţa la antibiotice apare ca o evoluţie naturală a 

microbilor în urma expunerii la antimicrobiene. Principiul rezistenţei 

la antibiotice a fost descris ca “supravieţuirea celui mai adaptat”. Acolo 

unde agenţii antibacterieni omoară bacteria susceptibilă, 

microorganismul rezistent supravieţuieşte, se multiplică şi poate  

coloniza /infecta alţi pacienţi.   Rezistenţa microbiană  poate să apară 

prin mutaţie, transfer de gene sau prin dezvoltarea speciilor cu 

rezistenţă moştenită, subiect prezentat mai detaliat in capitolul 12 al 

cărții. Factorii care influențează aceste procese variază cu 

microorganismul, cu agentul antimicrobian şi cu contextul instituţional. 

Rezistența la antibiotice este în creștere fiind motiv de îngrijorare 

globală și din cauza unor microorganisme care sunt acum rezistente la 

practic toate antibioticele, din acest motiv prevenirea și controlul 

infecțiilor nu a fost niciodată atât de importantă.  

În acest capitol vom prezenta următoarele microorganisme: 
• Staphylococcus aureus, inclusiv MRSA 
• Streptococul hemolitic de grup A 
• Bacili Gram negativi 
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• Enterococi rezistenţi la glicopeptide  
• Mycobacterium tuberculosis    
• Clostridium difficile 
•  Norovirusuri         
• Virusuri cu transmitere sanguină 

 
 Staphylococcus aureus2-6 

Bacterie care se întâlneşte în mod obişnuit pe tegument şi 
mucoase sănătoase. Preferă suprafeţele umede ale corpului, precum 
narinele, axilele şi zonele inghinale.   

Dacă bacteria pătrunde în organism, poate determina o gamă 
largă de manifestări clinice, de la forme uşoare la forme grave,  
amenințătoare de viaţă. Acestea includ: infecţii cutanate şi ale plăgilor, 
eczeme infectate, abcese sau infecţii osteoarticulare, infecţii ale 
valvelor cardiace (endocardita), pneumonii şi bacteriemie (infecţii 
sanguine).  

Staphylococcus aureus produce şi toxine, care pot cauza 
toxiinfecţii alimentare  în cazul în care sunt contaminate alimente 
incorect preparate,  sau la nou născuți și imunocompromiși  pot 
determina sindromul de şoc toxicoseptic  SST. 
 Alte tulpini cu potențial toxigen  produc  leucocidina Panton 
Valentine  - PVL,  numită astfel după cei doi medici care au descoperit-
o, ce  acţionează asupra leucocitelor,  pe care le  distruge. Aceste tulpini 
implicate în boli mai grave cauzează de obicei furuncule şi abcese ale 
pielii şi  doar  ocazional infecţii  pulmonare, ale sângelui, articulare şi 
osoase. 
  Unele  tulpini de Staphylococcus aureus sunt rezistente la 
anumite antibiotice inclusiv la flucloxacilină şi cefalosporine şi aceste 
tulpini sunt raportate ca Staphylococcus aureus rezistent la meticilină 
(MRSA).  
 MRSA a devenit o problemă în anii 1960, atingând la ora actuală 
proporţii epidemice. Global, povara îmbolnăvirii cauzată de MRSA 
asociat îngrijirilor medicale, şi mai recent de MRSA dobândit în 
comunitate, este în creştere. Unele tulpini de MRSA prezente în 
comunitate pot produce şi toxina PVL. 
 MRSA pune o presiune considerabilă asupra sistemului sanitar, 
prin   creşterea duratei de spitalizare, a costurilor, morbidităţii şi 
mortalităţii. Deşi frecvenţa variază de la o ţară la alta, şi chiar de la un 
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spital la altul, MRSA este unul dintre cele mai importante 
microorganisme rezistente la antibiotice în spitale. 
 Persoanele la risc crescut de colonizare cu MRSA sunt cele cu 
spitalizări repetate şi cele cu “breşe” ale barierei de apărare cutaneo-
mucoasă (plăgi cronice, eczeme). 

Persoanele la risc crescut de infecţie cu MRSA includ pacienţii: 
• cunoscuţi a fi colonizaţi cu MRSA 
• care sunt supuşi la proceduri invazive  
• cu dispozitive invazive (intravenoase, gastrostomie, traheostomie, 

cateter uretral sau suprapubian) 
•  imunocompromiși   
• diabetici  
• vârstnici 
• boli cronice  
• malnutriţi.  

 
Streptococul hemolitic de  grup A6,7 

Bacterie întâlnită frecvent în patologia umană, care are ca 
habitat rinofaringele şi pielea oamenilor, cu evoluție adesea 
asimptomatică. Cele mai multe infecţii cu streptococi de grup A se 
manifestă ca forme  uşoare  de boală (cum ar fi angina, faringita, 
celulita sau impetigo). Ocazional, aceste bacterii pot cauza boli grave, 
chiar amenințătoare de viaţă.  

Streptococul hemolitic de  grup A se transmite prin contact 
direct cu persoana bolnavă prin picături respiratorii și la nivelul 
tegumentelor.  
 Forme grave de boală determinate de streptococul hemolitic de 
grup A apar atunci când acesta  disemineaza în situsuri în care nu se 
localizează în mod obișnuit, cum ar fi sângele, muşchii sau plămânii.  
Acestea sunt numite boli invazive cu streptococ  hemolitic de grup A, 
dintre care fasceita necrozantă şi sindromul de şoc toxic streptococic, 
deși rare au o gravitate deosebită. 
 Fasceita necrozantă este o boală rapid progresivă care distruge 
muşchii, ţesutul celular subcutanat şi tegumentul. Sindromul de şoc 
toxic streptococic conduce la prăbuşirea rapidă a tensiunii arteriale şi 
insuficienţă  multiplă de organe -  rinichi, ficat, plămâni. Decesul 
survine consecutiv infecţiei la 10-15% din pacienţii cu boală invazivă 
cu streptococ hemolitic de grup A, la aproximativ 25% din pacienţii cu 
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fasceită necrozantă şi la mai mult de 35% din pacienţii cu sindrom de 
şoc toxic streptococic. 
 
 

Bacili Gram-negativi4,8-11 

Bacilii Gram-negativi sunt implicaţi cu frecvenţă variată în apariţia 
a patru dintre cele mai frecvente tipuri de infecţii nosocomiale: 
pneumonii, infecţii ale plăgilor operatorii, infecţii de tract urinar şi infecţii 
ale sângelui. Cele mai întâlnite bacterii de acest tip sunt: Escherichia coli 
(E. coli), Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter şi 
Acinetobacter spp.   
 Bacilii Gram-negativi se întâlnesc în mod obişnuit în tractul 
gastrointestinal, în apă şi  pe sol. Colonizarea pacienţilor spitalizaţi cu 
aceşti bacili se realizează frecvent. 
  Adesea, aceste microorganisme folosesc mai multe mecanisme 
pentru a dobândi rezistenţă împotriva aceluiaşi antibiotic.  Bacteriile 
multirezistente sunt întâlnite mai frecvent  acolo unde există o utilizare 
excesivă a antibioticelor cu spectru larg şi unde pacienţii sunt 
imunocompromişi. Bacilii Gram-negativi au fost implicaţi în  
manifestâri epidemice de infecţie în secţii de terapie intensivă, 
neonatologie şi oncologie. 
 

Enterobacteriaceae  producătoare de Carbapanemase (CPE) 
Însumează un grup larg de bacili care fac parte  din flora 

gastrointestinală normală. Sunt printre cele mai frecvente 
microorganisme izolate de la pacienţi, cum ar fi Escherichia coli și 
Klebsiella pneumoniae. Cauza comună a rezistenţei este producerea de 
β- lactamaze, enzime care distrug unele peniciline şi cefalosporine.  În 
plus CPE sunt adesea purtătoare de gene care oferă nivele înalte de 
rezistență la multe alte antimicrobiene făcând astfel infecțiile greu de 
tratat și cu puține opțiuni disponibile de medicație. Infecțiile cu CPE 
sunt asociate cu rata crescută de mortalitate și prezintă un potențial de 
a se răspândi rapid.11 
 

Beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL)  
ESBL sunt enzime produse de unele bacterii, cel mai frecvent de 

Escherichia coli (E. coli) şi Klebsiella, care le fac rezistente la 
cefalosporine, antibioticele cele mai utilizate în multe spitale. ESBL au 
fost descrise pentru prima dată la mijlocul anilor 1980 şi în anii 1990, 
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identificate mai ales la speciile de Klebsiella, în principal în secţiile de 
terapie intensivă în care se acordau îngrijiri celor mai vulnerabili 
pacienţi. 
 A apărut o nouă clasă de ESBL (numită enzime CTX-M) şi 
acestea au fost detectate la scară largă printre bacteriile Eschericha coli. 
Acestea au rezistenţă la peniciline şi la cefalosporine şi sunt implicate 
cel mai frecvent în infecţiile de tract urinar.  Este îngrijorător faptul că 
au fost întâlnite atât în comunitate, cât şi în spitale, dar pacienţii cu 
infecţii dobândite în comunitate este posibil să fi avut contact anterior 
cu mediul spitalicesc. 
 

Acinetobacter spp 
Bacterie cu răspândire ubicvitară,  prezentă în mediu în apă şi 

pe sol. E un microorganism oportunist care la om poate cauza infecţii la 
pacienţii imunocompromişi, în special pneumonii asociate ventilaţiei 
asistate, bacteriemii şi infecţii de tract urinar. 
 

Pseudomonas aeruginosa 
Bacterie nefermentativă cu largă răspândire în natură  mai ales 

în medii umede și este rezistentă la multe antibiotice. Este considerat 
germene oportunist,  la oameni fiind o cauză importantă de infecţii 
asociate asistenței medicale. Pseudomonas  aeruginosa este responsabil 
de o gamă largă de infecţii grave, printre care: pneumonii asociate 
ventilaţiei asistate, bacteriemii şi infecţii de tract urinar. 
 

Enterococii rezistenţi la glicopeptide12, 13 
Bacterii întâlnite în mod obişnuit în intestinul oamenilor dar și 

în tractul vaginal şi în orofaringe.  Enterococii tolerează o gamă variată 
de condiţii de creştere, supravieţuiesc bine în mediu şi sunt rezistenţi 
la multe antibiotice.  De obicei nu sunt patogeni, dar pot cauza infecţii 
grave la pacienții gravi, imunocompromişi şi la cei  care beneficiază de  
dispozitive invazive. 
 Există multe specii de enterococi, dar majoritatea infecţiilor 
sunt cauzate de Enterococcus faecium şi Enterococcus faecalis. 
Enterococii rezistenţi la glicopeptide sunt rezistenţi la antibioticele din  
clasa  glicopeptidelor - vancomicina şi teicoplanina şi sunt cunoscuţi şi 
sub denumirea de enterococi rezistenţi la vancomicină (VRE). 
 Următoarele persoane sunt la risc crescut de infecţie cu VRE: 
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• Persoane care au fost tratate anterior cu vancomicină sau cu 
alte antibiotice   timp îndelungat.  

• Persoane spitalizate, în special cu tratament antibiotic de lungă 
durată.  

• Imunocompromişi - pacienţii din secţii de terapie intensivă, 
oncologie, transplant.  

• Persoane care au fost supuse intervenţiilor chirurgicale, precum 
chirurgia abdominală sau toracică.  

• Persoane cu dispozitive medicale inserate  perioade mai lungi 
de timp, cum ar fi cateterele centrale intravenoase sau urinare.  

• Persoanele colonizate cu VRE.  
 
Mycobacterium tuberculosis4, 11, 14, 15 

Mycobacterium tuberculosis face parte din complexul 
Mycobacterii care include Mycobacterium  bovis şi Mycobacterium 
africanum.  Determină tuberculoza,  maladie  cu perioadă lungă de 
incubație care se poate croniciza sau  reactiva.  
 Mycobacterium tuberculosis se transmite prin picături,   prin 
nucleosoli, eliminate de către persoanele cu tuberculoză pulmonară 
activă în timpul tusei  şi care pot rămâne suspendate în aer perioade 
îndelungate de timp. Bacteriile  sunt inhalate în plămânii persoanelor 
receptive şi se multiplică în alveole, doza infectantă fiind mică. După 
pătrunderea în organism, Mycobacterium tuberculosis poate disemina 
către alte organe. Persoanele infectate cu bacilii TB nu dezvoltă 
neapărat boala. 
 Localizarea la nivelul plămânilor e cea mai obişnuită - 
tuberculoza  pulmonară. Alte localizări posibile  sunt: pleura, sistemul 
nervos central, sistemul limfatic, sistemul genito-urinar, oasele şi 
articulaţiile, tuberculoza fiind definită ca extrapulmonară nefiind 
contagioasă. 
 Conform datelor OMS fiecare persoană cu tuberculoză dacă nu 
este tratată va infecta în medie între 10-15 persoane pe an. 
Tuberculoza primară  este de obicei asimptomatică şi doar în 10% din 
cazuri progresează spre boală manifestată clinic. În celelalte 90% din 
cazuri tuberculoza poate rămâne în formă latentă pentru mulţi ani şi să 
se reactiveze  la persoanele imunocompromise determinând 
tuberculoza secundară. 50% dintre persoanele cu tuberculoză clinic 
manifestă, dacă nu sunt tratate decedează în 5 ani, 25% se vindecă 
spontan şi 25% rămân infectante. 



171 

  Factorii de risc pentru dobândirea tuberculozei sunt: 
• Boli imunodeprimante, cum sunt cancerul sau infecţia cu HIV. 
• Contact apropiat cu o persoană cu tuberculoză activă. 
• Îngrijirea pacienţilor cu tuberculoză activă. 
• Condiţii de viață sau de muncă în medii  supraaglomerate: 

închisori, cămine de îngrijire, adăposturi pentru oamenii străzii, 
etc. în care  pot exista și persoane cu tuberculoză activă.  

• Accesibilitate redusă la sistemul de sănătate. 
• Consumul de alcool sau droguri. 
• Călătorii în zone în care tuberculoza  este endemică. 
• Populaţia provenind din zonele în care TB este endemică. 
 

Definim tuberculoza multidrogrezistentă (MDR-TB), atunci cand 
mycobacteria nu răspunde la medicația antituberculoasă recomandată 
de prima linie, cum ar fi izoniazida și rifampicina, fiind necesară o a 
doua linie de medicație pentru a trata boala.  XDR-TB este tuberculoza 
cu rezistență extinsă la medicamente și include rezistența la izoniazidă, 
rifampicina, orice fluorochinolone și orice medicație injectabilă de linia 
a doua.  
 OMS  estimează că în anul 2017 s-au înregistrat 558 000 noi 
cazuri de  tuberculoză  rezistentă la rifampicină din care 82% erau 
MDR-TB.  
 La nivel global doar 55% din cazurile MDR-TB sunt tratate cu 
succes, din acest motiv boala rămâne un motiv de îngrijorare major.   
 

Clostridium difficile12,16, 17 

Bacterie formatoare de spori, cu răspândire largă în sol şi în 
tractul intestinal al animalelor și oamenilor. Sporii sunt rezistenţi la 
căldură, uscăciune şi agenţi chimici. Acest lucru îi permite 
microorganismului să supravieţuiască uşor în mediu. Până la 3% din 
adulţii sănătoşi sunt colonizaţi cu Clostridium  difficile.  În mediul de 
spital sporii supravieţuiesc foarte bine.   

      Clostridium  difficile este recunoscut acum ca un microorganism 
care determină infecţii asociate asistenței medicale, de obicei asociat cu 
administrarea unui tratament antibiotic.   

       Simptomatologia este variată, de la lipsa acesteia la diaree de 
gravitate variabilă şi până la colită pseudomembranoasă care poate 
periclita viaţa. 
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 Infecţia cu Clostridium difficile apare de obicei când flora 
intestinală normală este distrusă de antibiotice. Microorganismul 
produce toxine care determină inflamaţia colonului cu apariţia diareei 
şi adesea afectează pacienţii care au boli foarte grave. Diagnosticul se 
pune prin detectarea microorganismului şi a toxinelor acestuia în 
probe de scaun. 
 Unităţile sanitare sunt un mediu ideal unde coexistă indivizi  
receptivi cu condiţiile favorabile pentru transmiterea microorganismului.  
 Principalul factor de risc pentru dobândirea infecţiei cu 
Clostridium difficile este administrarea antibioticelor, în special a 
cefalosporinelor de generaţia III, deşi aproape toate antibioticele au 
fost implicate. Studiile arată că limitarea utilizării antibioticelor 
implicate a dus la reducerea numărului de infecţii cu Clostridium  
difficile.  
 Alţi factori de risc sunt: 

• Vârsta, în special peste 65 de ani.  
• Pacienții vârstnici cu alte boli de fond sunt la mare risc.   
• Pacienţii care au fost supuşi  unor intervenţii chirurgicale 

gastrointestinale/ cu manipularea tractului gastrointestinal. 
• Instituţionalizări de lungă durată în spitale sau  în căminele de 

îngrijire. 
• Dacă pacientul prezintă diaree abundentă, necontrolabilă sau 

explozivă, riscul transmiterii infecţiei cu Clostridium difficile la pacienţii 
din imediata apropiere creşte semnificativ. 

• Utilizarea inhibitorilor pompei de protoni   ca tratament- 
Lansoprazol.  

Modul de transmitere  poate fi: direct  de la pacient la pacient, prin 
mâinile şi/ sau uniformele personalului medical sau  indirect prin 
elementele de mediu de spital, în special dacă nu se respectă standarde 
înalte de curăţenie şi dezinfecţie. Curăţenia şi dezinfecţia 
necorespunzătoare a echipamentelor utilizate de pacienţi cum sunt 
ploştile, fotoliile mobile cu olițe pentru toaletă, a  grupurilor sanitare, 
creşte riscul răspândirii în mediu a bacteriei, de aceea este extrem de 
important ca  aceste operaţiuni să se  efectueze corect. 
 
 Norovirusuri14, 18, 19 

Numite iniţial virusuri ‘Norwalk-like’, aparţin familiei 
Caliciviridae. Virusul Norwalk a fost identificat în 1969 în Norwalk, 
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Ohio, unde a cauzat o izbucnire epidemică printre elevi şi cadre 
didactice.   
 Norovirusurile au devenit o problemă importantă de sănătate 
publică, cauzând focare epidemice nosocomiale, cu afectarea unui 
număr mare de pacienţi şi personal, împiedicând desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţii medicale. Gastroenteritele virale 
determinate de norovirusuri sunt numite şi “vărsături de iarnă”, 
deoarece majoritatea izbucnirilor epidemice apar în sezonul rece,  fiind  
posibile însă   pe tot parcursul anului. 
 Infecţia cauzată de norovirusuri determină manifestări clinice 
uşoare, cu durata între 12-60 de ore şi este autolimitată. Simptomele 
includ greţuri, vărsături,  crampe abdominale, diaree şi cefalee; pot fi 
prezente toate aceste simptome, sau numai unele dintre ele. 
 Perioada de incubaţie e relativ scurtă, cu apariţia simptomelor 
la 10 – 50 de ore după momentul infectant.  
 Perioada de contagiozitate  se întinde de la apariţia  primelor 
simptome şi până la 48 de ore după dispariţia acestora. Se presupune 
că imunitatea instalată postinfecțios are o durată de câteva luni. 
 Norovirusurile se transmit pe cale fecal orală dar şi prin 
alimente contaminate. Se presupune că transmiterea se poate face şi pe  
cale aeriană prin particulele de virus care ajung în aer în timpul 
perioadelor de vărsături. Doza infectantă este mică, ceea ce face ca rata 
de atac la cei expuşi la virus să fie mare (~50% la pacienţi şi ~25% la 
personal) în focarele  epidemice nosocomiale. 
 Criteriile Kaplan* sunt utile pentru a determina dacă o 
manifestare epidemică cu simptomatologie de gastroenterită poate fi 
de cauză virală:  
  Acestea punctează: 

• Apariţia bruscă a simptomelor, de obicei după o incubaţie de 15-
50 de ore*.  

• Durata medie a bolii: 12-60 de ore*.  
• Prezenţa vărsăturilor în 50% din cazuri*.  
• Coproculturi negative pentru patogeni bacterieni*.  
• Simptome prezente  atât la personal, cât şi la pacienţi.  
• Rata de atac şi rata de atac secundar mare.  
• Mai mult de jumătate din cazuri prezintă greţuri, dureri 

abdominale şi peste o treime prezintă stare de rău, 
subfebrilităţi, mialgii şi cefalee.  
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Virusuri cu transmitere sanguină11, 20, 21 
Sunt virusuri pe care anumite persoane le “poartă” în sânge şi 

care pot cauza altor persoane îmbolnăviri  de la forme grave până la 
manifestări clinice uşoare sau  chiar asimptomatice. Virusurile se pot 
transmite la altă persoană, indiferent dacă purtătorul prezintă sau nu 
semne de boală.  

Cel mai mare interes îl prezintă următoarele virusuri 
transmisibile prin sânge: 

• Virusul hepatitei B - VHB-, virusul hepatitei C - VHC, care 
pot cauza hepatită;  

• Virusul imunodeficienţei umane (HIV) care cauzează 
sindromul de imunodeficienţă dobandită (SIDA), 
afectând sistemul imun. 

 Transmiterea acestor virusuri se realizează prin sângele sau alte 
produse biologice ale unei persoane contaminate care pătrund în 
organismul unei persoane  receptive,  prin mai multe căi: 

• Prin contact sexual; 
• Prin partajarea acelor de seringă la  mai mulți 

consumatori de droguri intravenoase; 
• Prin accidente cu expunere la sânge:  înţepături, tăieri cu 

obiecte ascuţite contaminate cum sunt acele, 
instrumentele, sticla, etc.; 

• Prin transfuzii de sânge; 
• Transmitere perinatală ce poate surveni înainte de 

naștere, în timpul naşterii sau prin alăptare la sân.  
       Personalul medical este supus riscului de expunere ocupaţională 
prin:  

• Expunere percutană (înţepături, tăieri cu obiecte ascuţite 
contaminate, cum sunt acele, instrumentele chirurgicale, etc.) 

• Expunere prin pielea care prezintă leziuni - tăieturi, escoriaţii, 
afecţiuni cutanate cum ar fi eczema, etc.; 

• Expunerea mucoaselor conjunctivală, bucală.   
 

Hepatitele virale 
 Hepatita este o inflamaţie a ficatului, care poate fi cauzată de 
mai multe virusuri, dintre care cele mai importante sunt: virusul 
hepatitei A, B, C, D şi E.  Hepatitele A şi E se transmit în principal pe cale  
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fecal orală, nu induc starea de purtător şi nu prezintă risc semnificativ 
de transmitere prin sânge.  
  
 Hepatita B   
             Prevalenţa infecţiei cu VHB variază în diferitele părţi ale lumii 
dar este mai mare în ţările în curs de dezvoltare, unde copiii se 
infectează frecvent de la mame.  Evoluţia clinică a  infecţiei cu VHB este 
variabilă şi imprevizibilă, de la forme inaparente până la forme 
fulminante de hepatită şi deces. 
                 Perioada de incubaţie este variabilă, între 40-160 de zile. 
Simptomele care pot fi prezente includ: stare de rău, greaţă, scăderea 
poftei de mâncare, disconfort abdominal, artralgii, urină închisă la 
culoare, scaune decolorate şi icter. Perioada de vindecare poate dura 
până la 6 luni şi unele cazuri prezintă post-viral depresie şi oboseală. 
                 În infecţiile subclinice, majoritatea persoanelor nu prezintă 
simptome sau în cel mai rău caz prezintă senzaţie de oboseală, stare de 
rău sau depresie inexplicabilă. Aceştia sunt contagioşi şi au şanse mai 
mari să devină purtători cronici. Infecţia poate să rămână nedetectată.   
                 Infecţia cronică apare când antigenul HBs (AgHBs) este încă 
detectabil în sânge după 6 luni. Toţi purtătorii cronici sunt posibile 
surse de infecţie. Riscul portajului cronic poate creşte în condiţii de 
imunitate compromisă. Există   probabilitatea progresiei spre afectare 
hepatică permanentă şi alte afecţiuni grave hepatice, cum sunt ciroza 
hepatică sau cancerul hepatic.  
 
  Hepatita C 
 VHC este principala cauză a hepatitelor posttransfuzionale 
cunoscute anterior ca hepatite nonA-nonB.  VHC se transmite 
predominant prin sânge şi screening-ul de rutină al donatorilor de 
sânge a fost introdus pentru a preveni transmiterea. Ea  are  de 
asemenea prevalenţă crescută printre consumatorii de droguri  
intravenoase,  printre care se răspândeşte rapid prin partajarea acelor. 
 Perioada de incubaţie variază între 2 săptămâni şi 6 luni, iar faza 
acută a hepatitei C este adesea asimptomatică sau uşoară. Dacă 
progresează spre boală cronică, evoluția este de obicei lentă şi cel mai 
comun simptom este oboseala. Se estimează că 75% dintre persoanele 
infectate dezvoltă infecţie cronică, multe dintre  acestea dezvoltând 
boală hepatică cronică cu risc de progresie spre ciroză sau cancer. 
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  Nu există vaccin disponibil împotriva hepatitei C. Transmiterea 
infecţiei cu VHC prin alăptare nu a fost demonstrată şi se pare că nu 
există dovezi care să sugereze că alăptarea creşte incidenţa 
transmiterii infecţiei la copil, care rămâne la un nivel relativ scăzut de 
4% atât la copiii alăptaţi, cât şi la cei alimentaţi artificial, cu excepţia 
situaţiei în care sunt prezente fisuri / ragade la nivelul mameloanelor. 

  
 

  Hepatita D 
 Virusul hepatitei D (VHD) cunoscut anterior sub numele de 
agentul Delta, este un virus defectiv care necesită prezenţa VHB pentru 
realizarea infecţiei şi a replicării. De aceea, VHD se întâlneşte numai la 
persoanele infectate deja cu VHB sau la persoanele care se infectează 
cu ambele virusuri simultan. Hepatita acută cauzată de VHD este de 
obicei gravă şi pacienţii cu dubla infecţie VHB şi VHD de obicei dezvoltă 
boală rapid progresivă. 
  
  Virusul imunodeficienţei umane (HIV) 
 Este un retrovirus, care afectează răspunsul imun al 
organismului la infecţie şi la afecţiuni maligne. O persoană infectată cu 
HIV poate prezenta iniţial o boală acută, urmată de o perioadă 
asimptomatică, deşi anticorpii faţă de virus pot fi detectaţi în sânge. 
Persoanele cu infecţie HIV pot rămâne asimptomatice mai mulţi ani. 
Afectarea sistemului imun creşte şansele apariţiei infecţiilor 
oportuniste şi a cancerelor.  
 Sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA) este 
diagnosticat când o persoană cu infecţie HIV dezvoltă una sau mai 
multe condiţii clinice considerate revelatoare. Acestea includ o gamă 
largă de infecţii oportuniste: pneumonia cu Pneumocystis carinii - PPC, 
anumite cancere - sarcom Kaposi şi condiţii patologice considerate a fi 
induse nemijlocit de HIV-encefalopatia HIV. 
 

Controlul şi atitudinea în cazul  infecţiilor 

 Cale de 

transmite

re 

Precauţii 

de izolare* 

Curăţarea şi 

dezinfecţia 

mediului* 

Alte 

informaţii 

utile 
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Staphylococcus  

aureus 

Contact 

direct  

Izolarea este 

necesară 

pentru 

tulpinile 

rezistente la 

antibiotice. 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită a 

mediului şi a 

echipamentel

or, cu atenţie 

deosebită în 

zonele în 

care se 

acumulează 

praful.  

Staphylococc

us aureus 

poate 

supravieţui 

perioade 

îndelungate, 

în special în 

praf. 

Streptococ 

hemolitic de  

grup A 

Contact 

direct și  

nucleosoli 

 

Izolarea este 

necesară 

minim 24 de 

ore de la 

administrar

ea 

antibioticulu

i adecvat. 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită a 

mediului şi a 

echipamentel

or. 

 

Bacili Gram-

negativi 

Contact 

direct 

Izolarea este 

necesară 

pentru 

tulpinile 

rezistente la 

antibiotice. 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită a 

mediului şi a 

echipamentel

or, cu atenţie 

deosebită în 

zonele în 

care este 

prezentă 

umezeala.  

Se transmite 

uşor între 

pacienţi cu 

dispozitive 

invazive; 

mâinile şi 

echipamente

le trebuie 

curăţate şi 

dezinfectate 

după 

intervenția 

la fiecare 

pacient.  

Enterobacteriac

eae  

Contact Izolarea este Curăţare şi 

dezinfecţie 

Folosiți 

peroxid de 



178 

producatoare 

de 

Carbapanemase 

(CPE) 

direct 

 

necesară. frecventă, in 

special a 

suprafețelor 

cu contact 

crescut, 

folosind 

dezinfectant 

pe bază de 

clor. 

hidrogen 

pentru 

curățenia 

terminală.  

Enterococi 

rezistenti la 

vancomicina 

(VRE) 

Contact 

direct 

 

Izolarea este 

necesară 

pentru 

tulpinile 

rezistente la 

antibiotice. 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită a 

mediului şi a 

echipamentel

or, cu atenţie 

deosebită în 

zonele în 

care se 

acumulează 

praful. 

Pot 

supraviețui 

în lenjerie 

dacă acestea 

nu sunt 

spălate la 

temperaturi 

de peste 

80oC. 

Clostridium 

difficile 

Contact 

direct 

 

Izolarea este 

necesară 

până când 

au trecut cel 

puţin 48 de 

ore de la 

dispariţia 

diareii.  

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită cu 

soluţie 

clorigenă , cu 

atenţie 

deosebită în 

grupurile 

sanitare şi la 

obiectele 

atinse 

frecvent de 

pacienți, cum 

sunt 

mânerele 

Antisepticel

e pe bază de 

alcool 

pentru 

mâini nu 

omoară 

sporii, 

mâinile 

trebuie 

spălate cu 

apă şi săpun 

întrucât 

există un  

potenţial de 

răspândire a 
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uşilor. 

 

 

sporilor 

chiar în 

cazurile 

asimptomati

ce. 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Cale 

aeriană  

Izolarea este 

necesară 

pentru 

pacienţii cu 

tuberculoză  

pulmonară 

de obicei 

până când 

pacientul a 

primit  două 

săptămâni 

de 

tratament, 

dar poate fi 

mai 

îndelungată 

în cazurile 

multireziste

nte 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

normală a 

mediului şi 

echipamentel

or. 

Personalul 

medical ar 

trebui să 

poarte măşti 

faciale cu 

sistem de 

filtrare 

înaltă -N95, 

P100-  

  Pacienții 

vor purta  

măşti 

chirurgicale 

pentru 

limitartea 

transmiterii.  

Virusuri cu 

transmitere 

sanguina 

Contact 

direct 

 

Izolarea nu 

este 

necesară 

decât în 

cazul în care 

pacientul 

prezintă 

hemoragii 

necontrolate

. 

Zonele 

stropite cu 

sânge trebuie 

dezinfectate 

şi curăţate 

imediat cu 

soluţie 

clorigenă. 
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Norovirusuri  Contact 

direct 

(există 

riscul 

transmiter

ii pe cale 

aeriană în 

cazul 

vărsăturilo

r).  

Izolarea este 

necesară 

până când 

diareea şi 

vărsăturile 

au dispărut 

de cel puţin 

48 de ore. 

Curăţare şi 

dezinfecţie 

obişnuită cu 

soluţie 

clorigenă, cu 

atenţie 

deosebită în 

grupurile 

sanitare şi la 

obiectele 

atinse 

frecvent de 

bolnavi cum 

sunt 

mânerele 

uşilor.  

În 

izbucnirile 

epidemice 

este utilă 

restricţionar

ea accesului 

personalului

, 

vizitatorilor 

şi a altor 

pacienţi, 

pentru 

limitarea 

transmiterii 

infecţiei. 

 

*Mai multe informaţii despre izolare şi curăţenia şi dezinfecţia mediului se 

găsesc în capitolele 4 şi 11 ale cărții.  

Concluzii  
Microorganismele prezentate în acest capitol sunt semnificative 

datorită rezistenței la terapia antimicrobiană, îngreunând astfel 
tratamentul, ușurința cu care se răspândesc, cu potențialul de a 
produce epidemii sau impactul grav datorat morbidității și mortalității 
crescute. Prevenirea și controlul acestor microorganisme este de o 
importanță primordială pentru a preveni suferința pacientului, riscul la 
care este expus personalul medical și pentru a preveni dezvoltarea 
unor noi tulpini rezistente la antimicrobiene.  
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CAPITOLUL 11  
PRECAUȚII DE IZOLARE 

 

CHRISTINE BERRY ȘI CAROLE HALLAM 
Actualizat de Debbie Xuereb 

 
  

Introducere 
 Obiectivul acestui capitol se concentrează asupra precauţiunilor 
de izolare,   care sunt acestea, cum și de ce sunt aplicate în mediul  de 
spital.  
 În secolele XIX şi XX mulţi pacienţi cu boli infecţioase, precum 
tuberculoza sau variola, erau îngrijiţi în spitale de Boli Infecţioase. Ca  
răspuns la schimbările produse în modul de îngrijire al pacienților, 
precum și al terapiilor cu antibiotice, aceste spitale sunt din ce în ce 
mai rare.¹ 
 În cadrul spitalelor pot exista sectoare de boli infecțioase dar 
majoritatea  pacienților cu boli transmisibile sunt îngrijiti astăzi fie în 
spitale de profil, fie în cadrul spitalelor multidiciplinare, cu aplicarea 
anumitor precauții în scopul reducerii riscului de transmitere a 
afecțiunilor de care suferă altor pacienți. 
 În acest capitol se caută răspunsuri la următoarele  întrebări: 

• De ce sunt necesare  precauţiile de izolare? 
• Ce sunt  precauţiile de izolare? 
• Cine ar trebui să fie izolat? 
• Sunt  precauţiile de izolare eficiente? 
• Factorii care trebuie luaţi în considerare la izolarea unui 

pacient. 
 

  De ce sunt necesare practicile de izolare? 
 Pentru ca un microorganism potențial patogen să fie transmis în 
mediul spitalicesc este necesară prezența a trei elemente: sursa sau 
rezervorul de infecție; o gazdă receptivă cu o poartă de intrare 
acceptabilă  pentru agentul incriminat și o cale de transmitere 
corespunzătoare.² Pentru reducerea riscului de transmitere,  izolarea 
unui pacient – de obicei într-o cameră cu un singur pat, care poate sau 
nu să dispună de o anticameră, respectiv flux controlat al aerului – 
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urmărește întreruperea transmiterii potențialului agent patogen între 
pacienți și/sau personalului medical.² 
  Ministerul Sănătăţii  din Marea Britanie  precizează: “Plasarea 
corectă și la timp a pacienților contagioși (suspecți sau confirmați) în 
camere cu un singur pat poate fi foarte eficientă în reducerea  
numărului de pacienți ulterior infectați; de asemenea, aceasta poate 
diminua riscul colonizării la alți pacienți din secție/compartiment.  
 Practicile de izolare pot fi de asemenea aplicate și în interiorul 
unor zone din cadrul secțiilor / compartimentelor; acest procedeu fiind 
denumit izolare în cohortă. Prin intermediul unor astfel de măsuri este 
posibil controlul răspândirii și reducerii impactului asupra unor infecții 
precum cele determinate de  Staphylococcus aureus meticilino 
rezistent,  Clostridium difficile și a altor infecții asociate îngrijirilor de 
sănătate”.⁴ 
 Rezumând,  precauţiile de izolare sunt  aplicate în scopul reducerii 
riscului transmiterii microorganismelor de la un pacient colonizat sau 
infectat  unei gazde susceptibile.⁵ 
  
 Transmiterea microorganismelor  
 Există  variate căi prin care microorganismele se răspândesc  
pentru a găsi  o nouă gazdă. În mediul spitalicesc, cele mai obișnuite căi 
de transmitere sunt contactul direct  și calea aeriană prin picături 
respiratorii.  
 Contactul direct este transferul fizic realizat între suprafețele 
corporale ale unui pacient colonizat sau infectat și o gazdă  receptivă. 
Aceasta se poate realiza între pacienți sau între pacienți și personalul 
medical, respectiv invers între personalul medical și pacienți, atunci 
când se efectuează manevre sau activități de îngrijire a pacienților. 
 Unele microorganisme se pot  propaga pe mai multe căi. 
Contactul indirect implică înterpunerea între sursă și gazda 
susceptibilă a unui element intermediar, cum ar fi instrumentarul 
contaminat sau echipamente de spital contaminate, de exemplu 
noptierele, ploștile sau tăblia patului. Picăturile sunt generate de 
către pacientul sursă prin tuse, strănut sau în timpul unor proceduri 
intervenționale precum bronhoscopia și aspirația secrețiilor 
pulmonare. Transmiterea are loc când picăturile care conțin 
microorganismele generate de o persoană infectată sunt propagate pe 
distanțe scurte în aer și  se depun pe conjunctiva, mucoasa nazală sau 
orală a gazdei. 
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 Transmiterea  aeriană se produce fie prin diseminarea 
aerosolilor (mici particule reziduale de picături evaporate care conțin 
microorganisme în suspensie pentru perioade mai lungi de timp), fie 
prin inhalarea particulelor de praf conținând  agentul infecțios. 
 
Tabel 1                       Cine ar trebui izolat? - Sugestii  

• Pacienți confirmați sau suspecți a fi infectaţi sau colonizați cu un 
microorganism  multirezistent MDRO. 

• Pacienți care sunt internați cu simptomatologie de diaree și/sau 
vărsături de cauză neprecizată sau care dezvoltă o astfel de 
simptomatologie pe parcursul internării. 

• Toate cazurile suspecte sau confirmate de tuberculoză pulmonară 
care au întrerupt tratamentul specific de mai mult de 2 săptămâni, nu 
sunt complianți la terapia tuberculostatică sau sunt suspecți de a avea 
forme de tuberculoză multidrogrezistentă (MDR). 

• Pacienți transferați din alte țări cu prevalența crescută de MDRO sau 
pacienții transferați din alte spitale, până la infirmarea MDRO. 

• Pacienți care necesită izolare în scop  preventiv. 
• Pacienți cu simptomatologie sugestivă pentru gripă. 
• Pacienți cu  erupţie cutanată  sau febră de cauză neprecizată. 
• Pacienți suspecți de o boală contagioasă precum rujeola, varicela sau 

meningita bacteriană. 

 
 Criteriile de izolare trebuie să fie în acord cu protocoalele locale, 
motiv pentru care lista din tabelul  1 nu este obligatorie. Spitalele sunt 
obligate să aibă un protocol de izolare  propriu pentru a ghida deciziile 
de izolare.  
 
 Ce sunt  precauţiunile de izolare? 
 Precauţiunile  de izolare  le includ  pe cele standard şi pe cele 
adiţionale pentru condiţii specifice bazate pe modul de transmitere a 
microorganismului denumite Precauțiuni Bazate pe Transmitere 
(PBT). 
  Precauţunile standard, denumite anterior sub numele de 
precauţiuni universale, ar trebui aplicate pentru îngrijirea tuturor 
pacienților indiferent de stausul lor infecţios cunoscut.5 Acest concept 
reduce riscul stigmatizării pacienților cu o infecţie cunoscută şi reduce 
riscul de infecţie de la pacienţii care pot fi purtători asimptomatici ai 
unui microorganism. Precauţunile standard includ: igiena mâinilor; 
folosirea echipamentului de protecţie individual; depozitarea, folosirea 
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şi prelucrarea corectă a lenjeriei folosite; norme de comportament în 
timpul strănutului/tusei;  înlăturarea corectă a deșeurilor; 
manipularea şi depozitarea corectă a instrumentarului ascuţit folosit şi 
decontaminarea mediului şi instrumentarului.¹ Mai multe informaţii 
privind precauţiile standard sunt prezentate în capitolul 3 al cărții.   
 În mod obişnuit se definesc două tipuri de izolare: izolarea 
sursei și izolarea de protecţie.  
 Izolarea sursei poate fi  aplicată când un pacient este suspect 
sau confirmat cu o boală infecțioasă sau este purtător (colonizat) sau 
are o infecţie  cu un microorganism multirezistent. Izolarea sursei mai 
este cunoscută și ca izolare standard sau izolare respiratorie.  
 Izolarea de protecţie urmărește protejarea pacientului față de 
riscul  dobândirii unei infecții. 
 În mediul de spital izolarea poate însemna îngrijirea pacientului 
în cadrul unui sector de izolare, izolarea pacientului într-o singură 
cameră la nivelul unei secții/compartiment sau gruparea (izolarea) mai 
multor pacienți care pot fi colonizați sau infectați cu același 
microorganism în cadrul unei anumite zone din secție. Alte precauţii  
de izolare pot include purtarea măștilor și/sau vizoarelor faciale; 
precauţiuni specifice sunt necesar a fi respectate, fiind precizate în 
regulamentele locale referitoare la estimarea riscului afecțiunii unui 
anumit pacient. 
 Sunt citate mai multe tipuri de clasificare a precauţiunilor de 
izolare, dar majoritatea situațiilor care necesită izolare într-un spital cu 
profil general fac parte de regulă din una din următoarele trei categorii: 
izolare standard, izolare respiratorie și izolare de protecţie.  
            Este posibil ca precauțiunile standard să nu fie suficiente pentru 
prevenirea transmiterii anumitor agenți infecțioși. Din acest motiv se 
vor folosi  precauțiuni adiționale de către personalul medical, la 
îngrijirea pacienților cu infecții cunoscute sau suspecte sau colonizări.  
           Precauțiuni Bazate pe Transmitere (PBT) – cuprind 3 nivele 
de izolare privind transmiterea: prin contact, pe cale aeriană și prin 
picăturile septice. Aplicarea PBT poate să difere de la caz la caz sau în 
funcție de agentul infecțios implicat.  
 
 Tabel 2: Precauțiuni Bazate pe Transmitere15 

Tipul izolării   Echipament de 
protecție  

Când se aplică (agent 
patogen/ boală)  

Izolare privind Șort de unică folosință, Microoorganisme 
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transmiterea 
prin contact  

halat impermeabil de 
unică folosință dacă 
șorțul nu oferă 
protecția necesară în 
timpul procedurii ce se 
va efectua.  
Mănuși de unică 
folosință.  

multirezistente ex. MRSA, 
CPE/CRE, ESBL, Clostridium 
difficile, Norovirus, Salmonella. 

Izolare  privind 
transmiterea 
prin particule 
septice/ 
respiratorii  

Mască chirurgicală 
impermeabilă de tip 
IIR, ochelari de 
protecție sau mască de 
protecție față. Șort de 
unică folosință, halat 
impermeabil de unică 
folosință dacă șorțul nu 
oferă protecția 
necesară în timpul 
procedurii ce se va 
efectua.  
Mănuși de unică 
folosință. 

Gripa 
Meningita bacteriană 
Tuse convulsivă  

Izolare  
privind 
transmiterea pe 
cale aeriană 

Mască de protecție 
respiratorie cu supapă 
și bandă suplimentară 
de etanșare FFP3. 
 

 
TBC pulmonar, varicela, 
rujeolă.  

 
 Precauțiunile privind transmiterea prin contact sunt 
aplicate pentru a preveni și controla infecțiile care se transmit prin 
contact direct cu pacientul sau indirect prin obiectele, mobilierul 
utilizat de pacient (inclusiv aparatura medicală). 
 La intrarea în salon se vor purta mănuși de unică folosință, 
șorțuri/ halate de unică folosință. Pentru a reduce contaminarea 
salonului de izolare se vor schimba mănușile după fiecare contact 
direct cu pacientul. Mănușile, șortul/ halatul de unică folosință se vor 
arunca în cutiii de colectare adecvate, păstrate în interiorul salonului 
de izolare. 

Precauțiunile privind transmiterea prin particule septice sunt 
aplicate pentru a preveni și controla infecțiile ce se răspândesc pe o distanță 
mică (cel puțin 1 metru) prin picături septice (>5µm) ce provin din tractul 
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respirator al pacientului și ajung direct pe mucoasa sau conjunctiva altei 
persoane.15  Aceste precauțiuni prevăd izolarea pacientului și purtarea unei 
măști chirurgicale impermeabile.15 Există două tipuri de mască de protecție 
în cazul acestor precauțiuni: masca chirurgicală impermeabilă care ar 
trebui să ofere mai mult de 98% eficiență în filtrarea bacteriilor și mască de 
protecție respiratorie cu supapă și bandă suplimentară de etanșare FFP3, 
recomandate a se utiliza în cazul suspiciunii unor infecții cu transmitere pe 
cale aeriană. Este recomandată verificarea și testarea fixării în cazul 
utilizării unei măști FFP3.  Tabelul 3 prezintă diferența dintre 
verificarea și testarea fixării.  

 
Testarea fixării  
Se va efectua acest test de fiecare dată când se va utiliza un nou 

model de mască FFP2/3 sau N95/N99. Testarea va fi efectuată de către 
o persoană competentă denumită de către angajator. Acest test este 
responsabilitatea angajatorului.  

Verificarea fixării  
Verificarea va fi efectuată la fiecare purtare a măștii de către 

purtător. Această verificare este o deprindere utilă prin care vă puteți 
convinge că masca este poziționată corect.  
Responsabilitatea verificării fixării revine angajatului.  
 

Proceduri generatoare de aerosoli 
Procedurile generatoare de aerosoli (PGA) sunt cele care 

stimulează tusea și duc la generarea de aerosoli. Acestea includ: 
• Intubarea; 
• Ventilarea manuală; 
• Ventilarea non invaziva (BiPAP, CPAP); 
• Inserția tubului de traheostomie; 
• Bronhoscopia. 

 
 În cazul procedurilor de mai sus se vor aplica precauțiunile 
privind transmiterea pe cale aeriană dacă pacientul prezintă o infecție 
ce se transmite prin picături respiratorii. 
 Precauțiunile privind transmiterea pe cale aeriană sunt 
aplicate pentru a preveni și controla propagarea infecțiilor fără a avea 
în mod necesar contact apropiat cu pacientul – prin aerosoli (≤5μm) ce 
provin din tractul respirator al pacientului și ajung direct pe mucoasa 
sau conjunctiva altei persoane. Aerosolii pătrund prin sistemul 
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respirator și ajung până la nivel alveolar. Precauțiunile includ izolarea 
pacientului într-o încăpere cu presiune negativă și purtarea unei măști 
FFP3.15 
Tipurile de izolare enumerate mai sus nu sunt  atotcuprinzătoare, 
unele afecțiuni putând necesita măsuri specifice, se recomandă 
efectuarea unei estimări a riscului pentru fiecare caz în parte și  
aplicarea măsurilor în concordanță cu regulile și regulamentele locale. 
 
Tabel 3: Metode utilizate în izolarea standard 
Semnalizarea Pe  uşa  camerei de izolare trebuie pus semnul 

corespunzător, pentru a indica măsurile ce trebuiesc luate 
înainte și după intrarea în salonul de izolare. Semnul trebuie 
să fie ușor de citit și de observat, să prezinte doar 
informațiile necesare și să fie ușor de curățat.  

Ușa Ușa camerei de izolare trebuie menținută închisă. 
Igiena 
mâinilor 

Mâinile   trebuie decontaminate înainte de intrare și după 
ieșirea din camera de izolare, în mod ideal folosind 
dezinfectant pe bază de alcool sau apă și săpun dacă 
pacientul prezintă boală diareică.  

Șorțuri Șorțurile de material plastic de unică folosință vor fi purtate 
de tot personalul care intră în camera de izolare. Șorțurile de 
plastic  se vor îndepărta în interiorul camerei.  

Mănuși Mănușile de unică folosință vor fi purtate la contactul direct 
cu pacientul, când  există contact cu sânge/fluide biologice 
ale pacientului, când sunt pansate plăgi sau când se 
manipuleaza orice articole contaminate. Mănușile de unică 
folosință se  îndepărtează în interiorul camerei și ulterior la 
ieșire, și vor fi evacuate în zona de depozitare deșeuri 
periculoase. 

Masca și/sau 
protecția 
ochilor 

Nu sunt necesare, de regulă, dar vor fi purtate  în cursul 
procedurilor cu risc mare de generare de picături de sânge 
sau fluide biologice care pot contamina ochii sau mucoasele, 
cum ar fi de exemplu  în timpul aspirației nasofaringiene sau 
la pacienții supusi fizioterapiei în zona toracică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bonete și 
botoșei 

 Nu sunt necesare. 

Echipamentele 
medicale 

În camera va fi introdus numai echipament esențial. 
Echipamentul va fi de unică folosință sau destinat unui 
singur pacient.  În cazul folosirii echipamentului  reutilizabil, 
acesta se va dezinfecta după fiecare utilizare. În cazul în care 
echipamentul reutilizabil  nu se mai refolosește totuși  se va 
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dezinfecta înainte de evacuare cu un dezinfectant pe baza de 
clor.  

Materialul 
moale 

Toată lenjeria va fi considerată contaminată, se va colecta 
individual într-un sac închis în interiorul camerei și se va 
transporta spre spălătorie - depozitul de lenjerie murdară 
sau conform protocoalelor locale.  

Secreții, 
excreții 

Vor fi tratate drept deșeuri infecțioase și se vor elimina cu 
precauție pentru a preveni o contaminare consecutivă. 

Vesela și 
tacâmuri 

Utilizarea obiectelor de unică folosință nu este obligatorie, 
dar vesela și tacâmurile utilizate vor fi spălate în soluție de 
apă fierbinte și detergent, de preferat  în maşina de spălat 
vase.  

Documente și 
adnotări 

Vor fi păstrate în afara camerei de izolare.  

Deșeuri Deșeurile generate sunt colectate ca și deșeuri cu caracter 
infecțios  în recipient închis ermetic înaintea scoaterii din 
camera de izolare. 

Curățenia 
generală 

După terminarea izolării toate suprafețele din cameră, incluzând 
cadrul patului, salteaua, butoane, manerele etc, vor fi 
dezinfectate cu o soluție dezinfectantă  pe bază de clor și pot 
necesita sisteme de decontaminare adițională, precum vapori de 
peroxid de hidrogen, lămpi cu raze ultraviolete, în funcție de 
protocolul și procedurile locale.  Se recomandă utilizarea 
perdelelor (din jurul patului) de unică folosință.  

Adaptat după Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust’s Isolation 
Policy7 

  
 Izolarea preventivă  are scopul de a proteja pacientul de a 
contracta o infecție.6  Se aplică pacienților  imunodeprimați care 
prezintă risc ridicat de infecții  provenite de la alți pacienți, vizitatori, 
personal medical sau din mediul înconjurător.  

Izolarea respiratorie va include toate practicile izolării standard 
prezentate în tabelul anterior cu adăugarea obligativității purtării 
măștilor faciale. Măștile pot fi valoroase ca mijloace de protecție 
împotriva  transmiterii aeriene, deși există puține argumente științifice 
în favoarea eficacității acestora.¹ 
 Există două tipuri importante de măști care pot fi purtate în 
scopul izolării: masca simplă chirurgicală sau masca cu filtru de 
particule tip FFP3. Ultima se indică a fi purtată în cazul TBC 
multidrogrezistentă, sindromului respirator acut sever (SARS) și în 
cazul procedurilor posibil generatoare de aerosoli la pacienții cu gripă 
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cu tulpina pandemică H1N1.⁸ În cazul purtării măștilor FFP3 se 
recomandă testarea dimensiunii potrivite.⁹ 
 
Tabel 4: Echipament de protecție personală pentru îngrijirea pacienților 
cu gripă pandemică9  
  Intrarea în mediul 

pacientului, inclusiv 
contactul  apropiat 

Procedurile generatoare de 
aerosoli 

Igiena mâinilor Da Da 
Mănuși Da Da 
Șort de plastic* Da Da 
Mască facială 
chirurgicală 

Da Nu 

Mască   FFP3  Nu Da 
Protecția ochilor Nu Da 
*se va purta un halat în locul șorțului dacă există riscul murdăririi ample a 
echipamentului sau se anticipează contactul pielii cu sânge sau fluide 
biologice. 

 
Îmbracarea și dezbrăcarea echipamentului individual de 
protecție  
Organizația Mondială a Sănătății sugerează ca echipamentul 

individual de protecție să fie îmbrăcat și dezbrăcat într-o anumită 
ordine, astfel încât să prevină contaminarea personalului precum și 
răspândirea consecutivă a infecției, vezi tabelul  5. 
 
Tabel 5: Ordinea îmbrăcării și dezbrăcării echipamentului individual de 
protecție10  
Îmbrăcarea echipamentului de protecție Dezbrăcarea echipamentului de protecție 
După spălarea mâinilor echipamentul 
individual de protecție va fi îmbrăcat în 
următoarea ordine: 

• Șorț sau  halat; 
• Mască; 
• Protecția ochilor (dacă este 

necesar); 
• Mănuși. 

Echipamentul individual de protecție va 
fi dezbrăcat în următoarea ordine: 

• Mănuși; 
• Șort - după scoaterea șorțului și 

mănușilor se va face spălarea 
mâinilor; 

• Protecția ochilor (dacă  a fost 
necesară); 

• Masca (după ieșirea din 
cameră). 

Repetarea spălării mâinilor. 
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Semnalizarea vizibilă a ușii camerei de izolare este recomandată 
pentru informarea personalului, în special a personalului de pe alte 
secții, şi  a vizitatorilor  privind necesitatea unor precauții speciale.¹ 
Mai jos este oferit un exemplu. 

Un exemplu de semnalizare a ușii camerei de izolare. 
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 Izolarea pacienților pe grupuri (cohorte) 
 Dacă este depășită capacitatea camerei, poate fi aplicată 
îngrijirea pe grupuri  a pacienților care au același microrganism sau 
care manifestă simptomatolgie infecțioasă asemănătoare de exemplu 
diaree, vărsături. Această decizie trebuie discutată cu medicul curant 
sau cu echipa de prevenire și  control a  infecțiilor. Dacă se grupează 
pacienţii (cohortă),  zona în care pacienții sunt separați trebuie să 
rămână închisă cât mai mult timp posibil, pentru a realiza separarea 
fizică de ceilalți pacienți, reducând astfel riscul infecției încrucișate.  
Trebuie efectuată semnalarea corespunzătoare a zonei, asigurarea 
echipamentului de protecție la intrarea în zonă. Acolo unde este 
posibil, se va aloca personal special pentru îngrijirea pacienților izolați 
pe grupuri. 
 
 Ventilația cu presiune negativă a încăperilor 
  Ventilaţia cu presiune negativă este folosită pentru a realiza  un  
nivel înalt de control prin crearea unei presiuni mai scăzute în camera 
izolată, astfel încât la deschiderea camerei particulele potențial 
infectante să nu părăsească camera datorită presiunii mai mari din 
coridorul adiacent. Astfel, se diluează numărul particulelor infecțioase 
transmisibile prin aer și se asigură  extragerea în exteriorul clădirii a 
fluxurilor de aer cu potențial infecțios din cameră. Presiunea negativă 
în camera izolată se crează prin asigurarea faptului că aerul extras de 
către ventilația din cameră depășește cantitativ aerul inclus în cameră 
cu ușa și ferestrele menținute închise, pentru a menține diferența de 
presiune și direcția fluxului de aer.1 Această metodă de izolare este 
recomandată pentru bolile foarte contagioase, cu transmitere pe cale 
aeriană11 și la recomandarea echipei de prevenire a infecțiilor.  
 
 Resurse necesare  
 Izolarea pacienților poate avea un impact considerabil asupra 
resurselor necesare și poate afecta volumul  de lucru al personalului 
(mai mult timp pentru a se echipa, mai mult timp pentru a se spăla, 
etc.) Personalul  trebuie să fie calificat în prevenirea infecțiilor pentru a 
ajuta la implementarea și menținerea izolării adecvate a pacienților cu 
potențial contagios.  
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 Stabilirea priorităţilor privind necesitățile  de izolare 
 Trebuie dezvoltată și utilizată  o metodă de evaluare locală a 
riscului pentru a ajuta la stabilirea priorităţilor privind necesitățile 
pentru izolare. Pacienții ar trebui izolați când riscul față de ceilalți 
pacienți este mai mare decât riscul anticipat pentru fiecare pacient.  
 
Tabel 6: Factori care trebuie luați în considerare la stabilirea 
priorităţilor privind necesitatea izolării7  

• Secţia în care este îngrijit pacientul  este clasificată ca având “risc 
crescut”? Zonele de risc crescut sunt acele zone unde sunt îngrijite 
“gazde  receptive”; astfel de zone pot include:  

o Secții de  ortopedie; 
o Unități de  terapie  intensivă; 
o Unități de  terapie  intensivă pediatrică; 
o Secții de  oncologie și  hematologie; 
o Sectoare de arsi. 

• Care este microorganismul sau boala asociată? 
• Care este calea de transmitere a microorganismului? 
• Pacientul are  antecedente de infecții cu microorganisme 

multirezistente? 

 
 Efectele psihologice ale izolării asupra pacienților 
 Izolarea pacienților în camere cu un singur pat poate avea efecte 
neplăcute asupra unor pacienți, incluzând stigmatizare și impact 
psihologic.6,18,19 Izolarea unui pacient îl scoate pe acesta dintr-un 
mediu în care el este dispus să acorde și să primească sprijin de la 
ceilalți pacienți. Bryan și colaboratorii12 au observat că vizitele 
membrilor personalului la pacienții îngrijiți în camere cu un singur pat 
sunt mai reduse la număr; ca urmare, izolarea pacienților nu numai că 
reduce contactul cu alți pacienți dar reduce și  interacţiunea cu 
membrii personalului. Siguranța poate reprezenta o problemă pentru 
pacienții izolați în camere speciale. În schimb, pacienții tratați în 
camere de izolare nu vor putea fi la fel de bine observați ca și pacienții 
din restul secției, care tind să fie mai vizibili pentru personal, ceilalți 
pacienți sau vizitatori și care pot atrage mult mai ușor atenția în caz de 
nevoie. Prin contrast, unul din avantajele izolării este conferirea unui 
grad mai mare de intimitate.13 
 Davies ăi colaboratorii14 au făcut un studiu care a urmărit 
efectele psihologice asupra pacienților izolaţi si au descoperit că se 
dezvoltă nivele semnificativ mai mari de anxietate și depresie printre 
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pacienții izolați decât în grupul de control. Ei au tras concluzia că 
ghidurile de prevenire și control al infecțiilor privind izolarea 
pacienților ar trebui să ia în considerare efectele psihologice ale izolării 
asupra pacienților. Ei au observat ca în multe cazuri, pacienții plasați în 
izolare au avut puțin timp la dispoziție să se pregătească și au resimțit 
o oarecare pierdere a capacității de a alege și a controlului. Deși cea 
mai bună  rezolvare este de a explica pacientului necesitatea izolării și 
de a-i aloca suficient timp acestuia să pună întrebări, este destul de 
dificil pentru personalul medical să facă acest lucru în realitate. Aceasta 
este demonstrată de un studiu realizat de Newton și colaboratorii13 
unde doar 4 din cei 19 pacienți chestionați au înțeles motivele pentru 
care sunt puși  în izolare. Personalul calificat în prevenirea infecțiilor 
poate ajuta prin discuții cu pacientul și familia oferind  răspunsuri la 
întrebările acestora.  
 Considerentele etice pot reprezenta o problemă câteodată, în 
anumite situații apare necesitatea ca un pacient care este colonizat sau 
are o infecție cu un microorganism multirezistent să fie izolat singur 
într-o cameră.  
 Necesitatea izolării pacientului din punctul de vedere al 
prevenirii și controlului infecțiilor poate intra în conflict, de exemplu, 
cu nevoia de a caza singur în cameră un pacient care este extrem de  
slăbit sau pe moarte. 
 Izolarea pacienților care sunt purtători sau au o infecție cu un 
microorganism multirezistent este o situație care are efecte pozitive și 
negative atât asupra pacienților cât și a personalului. 
 

Eficacitatea precauțiilor bazate pe transmitere 
O revizuire sistematică a precauțiunilor de contact, menite să 

caracterizeze doar eficacitatea precauțiunilor de contact împotriva 
transmiterii oricărui microorganism multirezistent printre pacienții 
acuți adulti este absolut necesară. Totuși, datorită  rezultatelor slabe 
obținute, revizuirea nu a putut oferi  date evidente solide în favoarea 
sau defavoarea precauțiunilor de contact, revizuire ce s-a focusat 
asupra efectelor precauțiunilor privind contaminarea încrucișată cu 
Stafilococ aureu rezistent la meticilina (MRSA) a arătat că aceste 
precauțiuni au redus transmiterea MRSA în epidemii, totuși, nu s-a 
observat scăderea procentului de infecții. De asemenea, precauțiunile 
nu au redus transmiterea MRSA în situații non epidemice.19 
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 Concluzii 
 Necesitatea izolării și eficiența precauţiilor de izolare pot fi puse 
în discuție și sunt mult analizate în literatura de specialitate. Totuși, 
experiența din Danemarca trebuie menționată: la sfârșitul anilor 1960, 
bacteriemiile cu MRSA constituiau circa 30% din toate infecțiile 
sangvine cu Staphylococcus  aureus la nivel național.15 Danemarca a 
inițiat un Protocol Național și l-a adoptat în 1988. Implementarea 
Protocolului a rezultat într-o reducere a prevalenței bacteriemiilor 
MRSA la mai puțin de 5%, valoare la care s-au menținut mai bine de 20 
de ani. Protocolul includea plasarea pacienților colonizați sau infectați 
cu MRSA în camere de izolare; utilizarea măștilor, mănușilor și 
halatelor la intrarea în camerele de izolare; screeningul pacienților care 
au fost transferați dintr-o altă țară care are o rată mare de prevalență 
MRSA; screeningul membrilor personalului și tratamentul atât al 
pacienților cât și al personalului care au fost depistați purtători sau au 
avut o infecție cu MRSA. Într-un studiu s-a observat că rata de 
transmitere a MRSA s-a redus de aproximativ 16 ori când pacienții 
purtători sau infectați cu MRSA au fost îngrijiți în izolare de contact.15 
Pentru sprijinirea personalului în dezvoltarea unui înalt standard de 
îngrijire și pentru reducerea ratelor infecțiilor, este necesară 
disponibilizarea unor resurse adecvate, incluzând facilități de tipul 
camerelor de izolare și echipamente combinate cu personal suficient 
având competențe profesionale corespunzătoare. 
  Cost-eficiența  aplicării unor astfel de protocoale trebuie  
măsurată, totuși, în compensarea acestor costuri, pot fi puse în balanță 
costurile economice  privind infecțiile asociate îngrijirilor de sănătate, 
consecințele potențiale asupra pacienților și familiilor acestora, 
numărul de morți potențiali prevenibili și reducerea riscului 
transmiterii infecției către alți pacienți sau membri ai personalului. 
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CAPITOLUL 12 
ANTIBIOTICE ȘI PRESCRIEREA CORECTĂ 

 

ANU RAJGOPAL 
Actualizat de Anu Rajgopal 

 
Antibioticele reprezintă una dintre cele mai semnificative 

contribuții ale științei moderne. Acestea sunt substanțe care distrug 
sau împiedică dezvoltarea microorganismelor cum ar fi bacteriile, 
fungii sau protozoarele.1 Introducerea antibioticelor în practica 
medicală a dus la scăderea semnificativă a mortalității cauzată de 
infecții precum pneumonia pneumococică și meningita meningococică, 
ultima având o rată a mortalității de până la 80% în era 
preantibioticelor.2 Pe lângă tratarea infecțiilor dobândite în 
comunitate, antibioticele au dus la îmbunătățirea siguranței privind 
rezultate intervențiilor chirurgicale și de transplant din spitale și alte 
instituţii de asistenţă medicală.3 

“Revoluția antibioticelor” datează de la începutul anilor 1940 
când Howard Florey și colegii săi au continuat să lucreze la penicilină 
(care a fost inițial descoperită de Alexander Fleming) și au transformat-
o într-un antiinfecțios major. Înainte de aceasta, Paul Erlich, deseori 
numit “părintele  chimioterapiei” a început să lucreze cu arsenic și 
coloranți pentru a trata infecțiile cu protozoare (trypanosomiasa, 
malaria) și a stabilit  bazele pentru descoperirea sulfamidelor.  

Prima clasificare a bacteriilor se bazează pe proprietatea lor de  
a se colora care le împarte în două grupe: Gram-pozitive și Gram-
negative.  Bacteriile numite Gram-pozitive  au o membrană celulară și 
un strat gros de material al peretelui celulei (peptidoglican) așezat în 
afara membranei. În contrast, bacteriile Gram-negative au o membrană 
celulară, un strat relativ subțire de peptidoglicani și apoi o membrană 
exterioară. 

 Diferenţele structurale majore au drept rezultat diferite modele 
de sensibilitate la agenți antibacterieni deoarece învelişurile exterioare 
ale bacteriilor afectează accesul la locurile unde acestea își exercită 
activitatea. Prin urmare, fiecare grup de bacterii este de obicei 
vulnerabil doar la acţiunea  unei game limitate de agenți antibacterieni 
și au  rezistență  înnăscută (adică naturală) la acţiunile altora.  
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Antibioticele anti-bacteriene pot fi împărțite în 4 clase 
principale: 4 

• Inhibitori ai sintezei peretelui celular bacterian.  
• Inhibitori ai sintezei proteice bacteriene.   
• Inhibitori ai sintezei acidului nucleic.   
• Inhibitori ai membranelor.  

 
I. Inhibitori ai sintezei peretelui celular bacterian 

 
 Principalele grupe de antibiotice care interferează cu sinteza peretelui 
celular bacterian sunt antibioticele betalactamine și glicopeptide. 
 

Betalactaminele:  Acestea includ penicilinele, cefalosporinele, 
carbapenemii și aztreonamul.  Alți compuși care conțin inelul 
betalactamic sunt acidul clavulanic, sulbactamul și tazobactamul. 
Acestea nu au o activitate antibacteriană  per se dar  sunt inhibitori ai 
betalactamazelor.  Ei sunt folosiți în combinație cu alți agenți 
betalactamici pentru a forma compuși stabili împotriva bacteriilor 
producătoare  de enzime care hidrolizează betalactaminele 
(betalactamaze).  Cefalosporinele precum Ceftarolin, Ceftobiprole și 
combinațiile Ceftolozane - Tazobactam, Ceftazidime - Avibactam 
niciodata nu vor avea spectru larg de acțiune împotriva 
microorganismelor multirezistente la antibiotice.  
 

Glicopeptidele: Acestea sunt vancomicina și teicoplanina.  Sunt 
molecule mari care nu pot penetra membrana exterioară a bacteriilor 
Gram –negative, deci spectrul lor de activitate este limitat la bacteriile 
Gram – pozitive. 
Fosfomicina: are un mecanism unic de acțiune prin care inhibă în mod 
ireversibil biosinteza peretelui celular încă de la o fază incipientă, atât 
la bacteriile Gram - pozitive cât și la cele Gram - negative. Are efect 
bactericid și un spectru larg de acțiune împotriva unei game largi de 
bacterii Gram - pozitive și Gram - negative, inclusiv microorganismele 
multirezistente. 
 

II. Inhibitori ai sintezei proteice bacteriene 
 
Aceștia includ aminoglicozidele (streptomicina, gentamicina, amikacina, 
tobramicina), cloramfenicolul, tetraciclinele (inclusiv Tigeciclina), acidul 
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fusidic, macrolidele (eritromicina, claritromicina), lincosamidele 
(clindamicina), streptograminele (quinupristin / -dalfopristina), 
mupirocina și oxazolidinonele (linezolid). 
 

III. Inhibitori ai sintezei acizilor nucleici bacterieni 
 
În acest grup sunt: quinolonele (ciprofloxacina, norfloxacina, 
levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina și acidul nalidixic), rifampicina 
și nitroimidazolii (metronidazol, tinidazol). Nitroimidazolii au un 
spectru foarte larg de activitate, acoperind bacterii, protozoare și 
helminți. Metronidazolul  este medicamentul de elecție pentru infecțiile 
cauzate de bacteriile anaerobe. Trimetoprimul inhibă indirect sinteza 
acidului nucleic prin inhibarea metabolizării acidului folic necesar 
sintezei acidului nucleic. 
 

IV. Antibiotice care afectează funcția membranei celulare 
 

Acestea sunt polimixinele (polimixina B, colistina). Ele  au activitate 
antibacteriană împotriva celor mai multe bacterii Gram-negative cu 
excepția speciilor de Proteus. Când sunt folosite sistemic, acestea au  o 
toxicitate considerabilă, însă interesul pentru colistină a reapărut în 
ultimii ani datorită răspândirii bacteriilor Gram-negative multi-
rezistente incluzând Pseudomonas aeruginosa și Acinetobacter 
baumanii. Daptomicina este o lipopeptidă semisintetică nouă, care 
acționează pe membrana bacteriilor Gram-pozitive.  Schema de 
administrare este foarte convenabilă, cu o doză pe 24 de ore și este 
activă împotriva microorganismelor rezistente cum este 
Staphylococcus aureus  meticilino-rezistent (MRSA) și  enterococi  
vancomycino-rezistenți (VRE). 
  

 
Principii de tratament al infecțiilor 
În alegerea antibioticului potrivit pentru tratamentul unei 

infecții, trebuie luați în considerare  câţiva factori. Aceștia includ cauza 
probabilă sau sigură a infecției, sensibilitatea sa la antibiotice sau 
presupusa  sa sensibilitate și un număr de factori de gazdă ca: 
localizarea infecției, alergiile la antibiotice, vârstă, funcția renală și 
hepatică,  graviditatea. 
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Rezistența bacteriană 
Rezistența bacteriană poate fi definită fie genotipic  - bacteria 

posedă anumite elemente de rezistență, fie fenotipic  - bacteria poate 
supraviețui și crește peste un anumit nivel al unor antibiotice în 
laborator - sau clinic - bacteriile se pot multiplica în  organismul uman 
în prezența concentrațiilor antibiotice care pot fi atinse în timpul 
tratamentului.5 

 Eșecul în a rezolva o infecție  cu ajutorul primei cure de 
tratament antibiotic poate însemna că infecția se răspândeşte,  se 
agravează și este mai dificil de tratat cu următorul antibiotic care este  
încercat. 

Rezistența intrinsecă: rezistența naturală a bacteriei la 
anumite antibiotice. 

Rezistența dobândită: bacteria în mod normal sensibilă a 
devenit rezistentă ca urmare a adaptării datorate modificărilor 
genetice. 

Multipla rezistență: corespunde rezistenței unei bacterii la mai 
multe antibiotice. Pentru pacienții infectați cu aceste microorganisme 
există un număr limitat de opțiuni terapeutice. Exemple de bacterii 
multi-rezistente comune sunt MRSA, VRE, Enterobacteriaceae 
producătoare de  beta-lactamaze cu spectru larg (ESBL) dintre care 
enumerăm: Escherichia coli, Klebsiella pneumonia și Pseudomonas 
aeruginosa multiplu-rezistentă.  
 Rezistența poate fi un fenomen natural. Când este utilizat un 
antibiotic, bacteriile care pot rezista antibioticului respectiv au o șansă 
de supraviețuire mai mare decât cele „sensibile”. Bacteriile sensibile 
sunt  omorâte sau inhibate de un antibiotic,  rezultând o „presiune 
selectivă” pentru supraviețuirea tulpinilor bacteriene rezistente. 
 Deși o anumită parte a rezistenței este naturală, actualmente  
nivelul mai crescut de bacterii antibiotico-rezistente este atribuit 
utilizării  excesive și abuzului de antibiotice. În anumite țări și pe 
internet, antibioticele pot fi achiziționate fără prescripție medicală. 
Pacienții își administrează uneori antibiotice fără a fi necesar, pentru a 
trata afecțiuni virale, cum este  guturaiul. 
 Rezistența  dobândită poate apărea pe două căi: 1) prin 
mutații genetice sau 2) prin  câştigarea rezistenței de la o altă bacterie. 
6 
Mutațiile, schimbări spontane rare ale materialului genetic bacterian, 
se presupune că apar la circa 1 la un milion – 1 la zece milioane de 
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celule. Diferite tipuri de mutații produc tipuri diferite de rezistență. 
Unele mutații ajută bacteria să producă substanțe chimice  eficiente 
(enzime) care inactivează antibioticele, în timp ce altele elimină ținta 
celulară pe care o atacă antibioticele.  Altele închid porțile folosite de 
antibiotice pentru a pătrunde în celula bacteriană, sau  declanşează 
mecanisme de pompare care exportă antibioticul înapoi în afara celulei 
astfel  încât nu își va mai atinge ținta vreodată. 
 Bacteriile pot  câştiga gene de rezistență la antibiotice de la alte 
bacterii pe mai multe căi.  
 Prin parcurgerea unui proces simplu de alipire numit 
„conjugare”, bacteriile pot transfera material genetic de la o bacterie la 
alta, inclusiv gene care  codifică rezistența la antibiotice ( prezente pe 
plasmide și transpozoni).  
 Virusurile   reprezintă un alt mecanism pentru trecerea 
caracteristicilor de rezistență între bacterii (transducție). 
Caracteristicile de rezistență ale unei bacterii sunt împachetate în 
porțiunea cefalică (capul) virusului. Acesta le injectează în orice 
bacterie nouă pe care o atacă.  
 De asemenea, bacteriile au abilitatea de a acumula ADN gol, 
„liber”, din mediul lor înconjurător (transformare). 
 Bacteriile care dobândesc gene rezistente, fie prin mutație 
spontană fie prin schimburi de material genetic cu alte bacterii, au 
capacitatea de a rezista la unul sau mai multe antibiotice. Pentru că 
bacteriile pot acumula mai multe asemenea „rezistențe” în timp, pot 
deveni  rezistente la mai multe clase diferite de antibiotice. Acestea se 
numesc bacterii multiplu rezistente. 
 

Răspândirea rezistenței la antibiotice 
Genetic, rezistența la antibiotice se răspândește prin populațiile 

bacteriene  atât „vertical”, când noile generații moștenesc genele 
rezistenței la antibiotice,  cât și „orizontal”, când bacteriile împart sau 
schimbă porțiuni din materialul lor genetic cu alte bacterii. Transferul 
orizontal de gene poate apărea chiar între populații bacteriene de 
specii diferite. În mediu, rezistența la antibiotice se răspândește  pe 
măsură ce însuși bacteriile se mută dintr-un loc în alt loc; bacteriile pot 
călători transportate cu avionul, apa, vântul. Oamenii pot trece 
bacteriile rezistente de la unul la altul, de exemplu prin tuse sau 
contactul cu mâinile nespălate. 
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Amenințarea globală a rezistenței antimicrobiene (AMR)  
Dezvoltarea și introducerea antimicrobienelor în secolul XX a 

transformat medicina modernă. Totuși, această „epocă de aur” a 
antibioticelor se termină, amenințată fiind de creșterea rapidă și 
globală a rezistenței la antimicrobiene. AMR are loc atunci când un 
medicament își pierde abilitatea de a inhiba efectiv dezvoltarea 
bacteriană. Bacteria devine rezistentă și continuă să se multiplice în 
prezența unor doze terapeutice de antibiotic. Rezistența se dezvoltă în 
timp, de obicei datorită unor modificări genetice. Totuși, utilizarea 
greșită sau în exces a antimicrobienelor accelerează acest proces. De la 
introducerea sulfamidelor în 1937, de fiecare dată când un antibiotic 
nou a fost introdus pentru tratarea omului, la scurt timp apare și 
rezistența la antibioticul respectiv. Rezistența la antibiotice atinge cote 
periculoase în toate părțile globului,  apar și se răspândesc noi 
mecanisme de apărare, amenintând abilitatea noastră de a trata boli 
infecțioase obișnuite. O listă tot mai mare de infecții,  cum ar fi 
pneumonia, tuberculoza, bacteriemia, HIV, malaria, gonoreea și 
toxiinfecția alimentară, devin tot mai dificil sau uneori chiar imposibil 
de tratat, deoarece antibioticele au devenit mai puțin eficiente.  

În mediul spitalicesc, MRSA s-a răspândit global și are un 
caracter endemic în majoritatea spitalelor din Marea Britanie. 
Utilizarea glicopeptidelor   (vancomicina și antibiotice derivate) au dus 
la apariția VRE (enterococi rezistenți la Vancomicină). Cu toate că 
rezistența acestor bacterii Gram-pozitive constituie un risc continuu, 
avem la dispoziție o gamă de antibiotice disponibile pentru tratarea lor. 
În ultimele câteva decenii, apariția și înmulțirea bacteriilor Gram – 
negative rezistente la cefalosporine și carbapenemaze constituie un  
motiv de îngrijorare deosebită. Bacteriile care produc ESBL sunt 
rezistente la cefalosporine și posibil la alte grupuri de antibiotice 
asociate. Infecții precum pneumoniile nozocomiale și infecțiile tractului 
urinar, cauzate de Escherichia coli si Klebsiella spp. producătoare de 
ESBL au devenit tot mai frecvente în ultimul deceniu. Creșterea 
infecțiilor datorate microorganismelor producătoare de ESBL a dus la 
un consum crescut de carbapenemaze, implicit la apariția și 
răspândirea rezistenței la carbapenemaze, mai ales la 
Enterobacteriacee.7  

Enterobacteriaceele cuprind patogeni comuni cum ar fi 
Escherichia coli și Klebsiella care provoacă o varietate de infecții 
severe, inclusiv septicemia, pneumonia nozocomială și comunitară, 
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infecția tractului urinar și infecțiile intraabdominale.  Drept urmare, 
rezistența la antibiotice ale acestor bacterii are un impact clinic și 
socio-economic semnificativ. Rezistența la carbapenemaze poate fi 
cauzată de diferite mecanisme, inclusiv  supraexpresia inductibilă a 
cefalosporinazelor cromozomale, cum ar fi AmpC, combinat cu 
pierderea de purine8 sau prin producerea de enzime care distrug  
carbapenemul. Aceasta se realizează prin achiziția de gene de 
carbapenem via elemente genetice mobile. Carbapenemazele sunt 
clasificate după structura moleculară aparținând la 3 clase de β – 
lactamaze: clasa A, B și D conform sistemului de clasificare Ambler.9  
Mecanismul cel mai frecvent identificat aparține clasei A, Klebsiella 
pneumoniae carbapenemaza (KPC), urmată de clasa B metallo-b-
lactamaza (MBL) cum ar fi New Delhi MBL (NDM) și clasa D gene de tip 
OXA.10  La ora actuală, cea mai comună specie de enterobacteriacee 
rezistentă la carbapenemaze (CRE) răspândită global este Klebsiella 
pneumoniae producătoare KPC. Infecția cu CRE reprezintă o provocare 
importantă în domeniul îngrijirilor de sănătate și un motiv de 
îngrijorare global.11 Aceste infecții sunt frecvent rezistente la toate β- 
lactamazele și deseori au mecanisme care oferă rezistență la alte clase 
de antimicrobiene, limitând astfel în continuare opțiunile disponibile 
pentru tratament. Colistina, una dintre antibioticele din clasa 
polomixinelor a fost utilizată în combinație cu alte antibiotice pentru a 
trata aceste infecții. Totuși, recent, există rapoarte de rezistență 
transferabilă și la colistină.12  Prin urmare, rezistența la antibiotice este 
azi una dintre pericolele majore care amenință sănătatea globală. Se 
estimează că până în 2050, se vor pierde 10 milioane de vieți și se vor 
cheltui miliarde de dolari pentru a invinge infecțiile rezistente la 
antibiotice.13  

Organizația Mondială a Sănătații a publicat recent o listă globală 
a patogenilor prioritari pentru a atrage atenția asupra celor mai 
semnificativi patogeni rezistenți la antibiotice: Enterobacteriacee 
rezistente la cefalosporine de generația a treia (care includ 
microorganisme producatoare de ESBL) și Enterobacteriacee 
rezistente la carbapenemaze (CRE) sunt incluse în această listă.14  
 

Rezistența la antibiotice în Europa 
Rezultatele Rețelei Europene de Supraveghere a Rezistenței la 

Antibiotice (EARS-Net) publicate în 201815, arată nivele crescute de 
rezistență la antibiotice în unele state membre UE cu variații largi de la 
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o țară la alta. Se evidențiază un gradient din nord spre sud și de la vest 
spre est. În general, procente scăzute de rezistență a microorganimelor 
s-au înregistrat în țările nordice, în timp ce procentele mai ridicate s-au 
raportat în sudul și estul Europei. Aceasta indică faptul că este nevoie 
de o mai bună gestionare  a administrării antimicrobienelor în multe 
țări, prin îmbunătățirea practicilor actuale.  
Producerea de Beta lactamaze cu spectru larg (ESBL) a fost des 
întâlnită la speciile de Escherichia coli și Klebsiella respective cu un 
procentaj raportat de 15-30%. O creștere a infecțiilor datorată 
bacteriilor producătoare de ESBL, atrag consumul de carbapenemaze 
care în schimb va duce la creșterea rezistenței la carbapenem și va 
facilita răspândirea CPE. 

Rezistența la carbapenem rămâne rară la Escherichia coli dar în 
unele țări s-a raportat peste 10% rezistența la speciile de Klebsiella. 
Rezistența la carbapenem a fost frecvent întâlnită la speciile de 
Pseudomonas aeruginosa și Acinetobacter și într-un procentaj mai 
ridicat comparativ cu Klebsiella  pneumoniae.15  Infecțiile datorate CPE 
sunt asociate cu o mortalitate crescută, în primul rând, datorită 
întârzierilor în tratamentul efectiv și  disponibilității limitate a 
opțiunilor de tratament. Continuă să existe un declin în numărul 
culturilor MRSA raportate din 2010 până acum. Totuși, MRSA rămâne 
un patogen semnificativ în UE, numărul infecțiilor invazive fiind încă 
crescut în unele țări (>25%), iar rezistența combinată la alte grupuri de 
antimicrobiene a fost frecvent întâlnită.15 A existat o creștere în 
procentul enterococilor rezistenți la Vancomicina (VRE) raportați de la 
10.4% în 2014 la 14.9% în 2017, dând motiv de îngrijorare deoarece 
combinată cu rezistența intrinsecă a enterococilor la mai multe 
antibiotice opțiunile terapeutice pentru tratamentul infecțiilor cu VRE 
sunt drastic limitate.  
 

Infecțiile cu Clostridium difficile (ICD)  și folosirea 
antibioticelor 
Clostridium  difficile este o bacterie anaerobă Gram-pozitivă care 

cauzează simptome ce se întind de la diaree la inflamația 
amenințătoare de viață a colonului denumită colită pseudo-
membranoasă. Este cea mai importantă cauză  de diareee  
intraspitalicească și afectează frecvent  pacienţii vârstnici  spitalizaţi  şi 
care primesc antibiotice cu spectru larg. Transmiterea Clostridium 
difficile  se poate realiza de la pacient la pacient, prin mâinile 
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contaminate ale personalului medical sau prin contaminarea mediului 
înconjurător.  
 Impactul ICD asupra îngrijirilor de sănătate moderne este 
semnificativ. În termenii costului se traduce în 5.000-15.000 € pe caz în 
Marea Britanie și 1,1 miliarde $ pe an în  Statele Unite.  Acceptând că 
populația Uniunii Europene este de 457 milioane de locuitori, ICD 
poate provoca costuri potențiale pentru Uniune de 3.000 milioane € pe 
an. Este de așteptat ca această sumă aproape să se dubleze în 
următoarele patru decade.11 

 În ultimii 10 ani au fost raportate incidențe crescute ale ICD în 
Canada12, SUA și Europa, cu evoluție mai  gravă, mortalitate crescută și 
mai multe complicații. Această virulență crescută a fost asociată parțial 
cu răspândirea tulpinilor fluoroquinolono-rezistente aparţinând  
ribotipului PCR  027. Utilizarea prealabilă de antibiotice - mai ales 
fluoroquinolone și cefalosporine-  a fost un factor de risc important și 
prescrierea antibioticului potrivit a devenit esențială pentru a controla 
această  creştere a ICD. 
 

Controlul rezistenței la antibiotice 
AMR este una dintre cele mai complexe amenințări la sănătatea 

publică cu care se confruntă lumea. Nu poate fi învinsă de nici un 
departament guvernamental sau organizație independentă.  
Microorganismele rezistente nu respectă granițele, nici geografice și 
nici ecologice, microorganismele și genele rezistente se pot răspândi cu 
ușurință prin deplasările oamenilor, animalelor, alimentelor. Stoparea 
și controlul AMR necesită acțiuni controlate a diverselor sectoare și 
discipline, cu o gamă largă de părți implicate. 
 
 În spitale, cele două arii majore pentru  administrarea, controlul 
și prevenirea rezistenței la antibiotice în spitale sunt: 

• Folosirea adecvată a antibioticelor. 
• Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganismelor 

antibiotico-rezistente. Aceasta include igiena mâinilor, precauții 
bazate pe transmitere,  izolarea pacienților și screening-ul. 
Acestea sunt tratate în Capitolul 10 al cărții. 

 
Folosirea adecvată a antibioticelor 

 Organizația Mondială a Sănătății - OMS definește folosirea 
adecvată a antibioticelor ca fiind „folosirea cost-eficientă a 
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antibioticelor, care maximizează efectul terapeutic clinic în timp ce 
minimizează atât efectele toxice secundare administrării antibioticului  
cât și dezvoltarea rezistenței la antibiotic.” 
 Aproape 50% din folosirea antibioticelor în spitale este 
presupusă a fi inadecvată. Folosirea greșită a antibioticelor poate 
include oricare din  următoarele aspecte: 

•  Antibioticele se prescriu fără a fi necesare. 
•  Administrarea antibioticelor este întârziată la pacienții septici. 
•  Este prescris un antibiotic nepotrivit. 
•  Sunt prescrise în doze sau pe durată neadecvate. 
•  Antibioticul nu este  corelat cu rezultatele microbiologice 

disponibile. 
 În mai 2005 a fost fondat ECDC  subordonat Parlamentului și 
Consiliului European.  Referitor la rezistența antimicrobiană, această 
organizație dorește să: 

• Identifice și mențină rețele de laboratoare de microbiologie  de 
referință. 

• Dezvolte supravegherea epidemiologică pentru a identifica și 
evalua riscurile la adresa sănătății cauzate de bolile infecțioase.   

• Comunice informații obiective, de încredere și ușor accesibile  
publicului și persoanelor aflate în posturi de decizie privind 
bolile  infecţioase relevante pentru sănătate.  

OMS a adoptat un plan de acțiune global privind rezistența 
antimicrobiana în 201520 care conturează cinci obiective: 

1. Să îmbunătățească înțelegerea și conștientizarea rezistenței 
antimicrobiene prin comunicare eficientă, educație și instruire; 

2. Să consolideze cunoștințele și baza de date prin supraveghere și 
cercetare; 

3. Să reducă incidența infecțiilor prin salubrizare eficientă, igienă 
și măsuri de prevenire a infecțiilor; 

4. Să optimalizeze utilizarea medicației antimicrobiene în 
medicina umană și veterinară; 

5. Să dezvolte un mediu economic pentru investiții sustenabile 
care au în vedere nevoile tuturor statelor și să crească 
investițiile în medicamente noi, aparatură de diagnosticare, 
vaccinuri și alte intervenții.  
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     Multe țări europene (Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Olanda și 
altele) au acum agenții naționale care efectuează rapoarte anuale care 
detaliază incidența rezistenței antimicrobiene,  tendinţele în folosirea 
antimicrobienelor pentru oameni și animale, și studii care examinează 
legătura dintre folosirea antimicrobienelor și rezistența 
antimicrobiană. 
 

Controlul rezistenței antimicrobiene în spitale: ghidul 
antibioticelor 

 Ghidul antibioticelor este descris în mod uzual ca fiind un 
program care asigură un sprijin pentru  alegerea, dozarea, calea de 
administrare și durata antibioterapiei.16  Este o componentă cheie a 
oricărei politici de prevenire și control a infecțiilor. De asemenea, 
include folosirea educației continue, a auditurilor pentru antibioterapie 
și a supravegherii rezistenței antimicrobiene locale pentru a informa 
pe cei care le prescriu și a promova prescrierea adecvată a 
antibioticelor.  
 Ministerul Sănătății din Marea Britanie a publicat un rezumat al 
celor mai bune practici pentru prescrierea antibioticelor în 2007.17 
Ideea centrală a studiului este că orice organizație de îngrijire a 
sănătății trebuie să aibă o politică de prescriere a antibioticelor și o 
strategie pentru implementarea acesteia. Trebuie să existe un formular 
pentru introducerea antibioterapiei și un ghid pentru tratamentul și 
profilaxia antibiotică. Folosirea antibioticelor cu spectru larg și a celor 
asociate cu risc crescut de infecții cu Clostridium difficile (cefalosporine, 
quinolone, peniciline cu spectru larg și clindamicină) trebuie restrânsă.  
Decizia de a prescrie un antibiotic trebuie să fie justificată clinic, 
documentată și aliniată politicii organizației respective. Toate 
antibioterapiile trebuie reevaluate zilnic. Profilaxia antibiotică 
chirurgicală trebuie limitată la doze unice dacă acest lucru nu 
contravine politicii organizației. 
 

Începe înțelept – apoi focalizează 
În 2011, în Durham, Regatul Unit s-a publicat un ghid de 

supraveghere antimicrobiană pentru spitale sub titlul „Începe înțelept- 
apoi focalizează”23 
Elementele cheie sunt descrise în tabelul 1.  
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Tabel 1 
Începe înțelept: 

• Nu începe antibioterapia în absența  manifestărilor clinice  ale 
infecției bacteriene. 

• Dacă există dovezi/suspiciuni de infecție, folosește ghidurile și 
protocoalele locale pentru inițierea promptă și eficientă a 
antibioterapiei. 

• Documentează în foaia de medicație și de observație: indicația  clinică, 
durata sau data reevaluării, calea de administrare și doza. 

• Efectuează mai întâi culturi pentru identificarea microorganismului.  
• Prescrie doze unice de antibiotic pentru profilaxia chirurgicală, în  

situaţiile în care acestea s-au dovedit eficiente. 
Apoi focalizează: 

• Revizuiește diagnosticul clinic și nevoia de a continua administrarea 
antibioticului la 48 de ore și întocmește un plan clar de acțiune – 
„Decizia de prescriere a antibioticului”. 

• Cele cinci opțiuni ale Deciziei de prescriere a antibioticului sunt: 
Oprește,  Treci de pe  intravenos pe oral, Schimbă, Continuă și Terapia 
antibiotică parenterală pentru pacientul externat (OPAT). 

• Este esențială documentarea clară în notele medicale ale revizuirilor 
și deciziilor medicale consecutive. 

 
Săptămâna Mondială de Conștientizare Asupra Antibioticelor 

(WAAW) este o campanie OMS anuală ținută în luna Noiembrie odată  
cu Ziua Europeană de Conștientizare Asupra Antibioticelor în data de 
18 Noiembrie. Ambele campanii au scopul de a conștientiza importanța 
utilizării corecte a antibioticelor și pericolul rezistenței la antibiotice 
atât în spitale cât și în comunități.  
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CAPITOLUL 13 
IGIENA ALIMENTELOR ȘI A APEI 

 

SANDRA MOGFORD 
Actualizat de Sandra Mogford 

 
Obiectiv 

 În acest capitol  vor fi abordate câteva din măsurile de control 
necesare pentru a furniza instituţiilor de sănătate alimente și apă 
(inclusiv gheață) sigure  din punct de vedere calitativ.  
 De asemenea, vor fi trecute în revistă câteva dintre principalele 
boli infecțioase care au legătură cu alimentele și cu apa. 
 În cadrul acestui capitol vor fi făcute referințe la puternica 
Agenție Britanică pentru Siguranța Alimentelor, ale cărei standarde 
privitoare la alimente concordă cu cele de la nivelul Uniunii Europene. 
 
 Obiectivul didactic 
 La finalul acestui capitol veți fi învățat: 

Principalele infecții transmise prin intermediul apei și alimentelor. 
• Cinci repere către alimente mai sigure.1 
• Cele mai bune practici de prevenire a epidemiilor hidrice. 
• Principiile manipulării în condiții de siguranță a apei potabile. 

 
 Introducere 
 La nivelul unităților sanitare au fost descrise epidemii de origine 
alimentară și toxiinfecții alimentare, afectând atât spitale  pentru 
pacienți acuți cât și pentru pacienții cronici. 
 În anul 2008 în Barcelona, Spania, a fost depistat un focar 
epidemic nosocomial transmis prin alimente şi cauzat de Klebsiella 
pneumoniae producător de ESBL SHV1 și CTX-M-15.2 
 În Marea Britanie, Wall și colaboratorii3 au studiat un număr de 
22 focare de infecții transmise prin intermediul alimentelor ajungând 
la concluzia că au fost implicate diferite specii de Salmonella spp. 
Transmiterea  de la persoană la persoană a fost evidențiată în 
douăsprezece focare, în opt situații transmiterea s-a realizat prin 
intermediul alimentelor contaminate, iar pentru două focare nu s-a 
putut  preciza modul de transmitere. Focare de infecție cu transmitere 
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alimentară sunt înregistrate de asemenea și în instituţii de cronici, 
Agenția pentru Protecția Sănătății din Regatul Unit a raportat în 2009 
două focare, unul cu Clostridium  perfringens care a afectat 28 de 
rezidenți și un al doilea care a afectat opt rezidenți unde s-a izolat 
Salmonella  enteritidis.4 
 În 5 focare de infecții cu transmitere alimentară raportate în 
spitalele din regiunea Lazio, Italia, a fost implicată Salmonella spp.5 
 Cerințele de igiena alimentației aplicabile în industria 
alimentară sunt stabilite prin reguli obligatorii emise la nivelul Uniunii 
Europene. Aceste reguli stabilesc principiile generale și cerințele 
legislației alimentare, instituind Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentației și stabilind procedurile în ceea ce privește 
siguranța alimentului.6 Aceste reguli sunt cu largă aplicabilitate 
mergând de la siguranța alimentației până la protecția consumatorului 
în relația cu alimentele. Politicile și directivele locale de igiena 
alimentației trebuie făcute disponibile, iar personalul cu atribuțiuni de 
manipulare a alimentelor trebuie instruit în mod corespunzător. 
 Noțiunea de igienă nu trebuie luată în considerare numai prin 
prisma manipulării alimentelor, ci și în gestionarea apei și surselor de 
apă. Din totalitatea potențialelor epidemii hidrice, legioneloza (boala 
legionarilor) este probabil cea mai gravă, cu un indice de fatalitate de 
12%. Legionella a fost descoperită inițial în 1976 în urma unui focar 
epidemic apărut în rândul participanților la Convenţia Legiunii 
Americane. Între 1980 și 2008, un total de 233 de cazuri de legioneloză 
au fost confirmate în spitale, dintre acestea 151 au provenit dintr-un 
focar epidemic,7 restul fiind cazuri sporadice. 
 Într-o oarecare măsură principiile referitoare la  siguranţa 
alimentelor pot fi aplicate și la siguranța apei și a surselor de apă. Să 
începem prin a privi mai îndeaproape gestionarea în condiții de 
siguranță a alimentelor. 
 

Cinci reguli de bază pentru alimente mai sigure: 
• Păstrarea curățeniei.  
• Separarea alimentelor  neprelucrate de cele  gătite. 
•  Prelucrare  minuţioasă. 
• Păstrarea alimentelor la temperaturi de siguranță. 
• Utilizarea de apă necontaminată și materii prime proaspete. 
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Păstrarea curățeniei 
Lucrătorii în domeniul sanitar implicați în prepararea, 

prelucrarea și/sau servirea alimentelor ar trebui nu numai să deprindă 
noțiunile de bază în igiena alimentației, dar să și înţeleagă că ei  insăși 
se pot constitui în riscuri suplimentare în instituţiile medicale. Riscul 
contaminării încrucișate a alimentelor este mare deoarece personalul 
lucrează în  locuri unde microorganisme din fecale pot ajunge să 
contamineze mâinile, echipamentul de lucru și mediul în care lucrează. 
Acesta constituie un risc pentru toți pacienții, iar cei al căror sistem 
imun este compromis  secundar bolii, vârstei sau terapiei primite sunt 
foarte receptivi la infecție. 
 Prevenirea contaminării încrucișate se poate asigura prin igiena 
corespunzătoare a mâinilor înainte de a intra în bucătărie, de a începe 
pregătirea alimentelor sau servirea mesei. Igiena corespunzătoare a 
mâinilor presupune păstrarea unghiilor tăiate scurt, iar purtarea 
brățărilor, inelelor cu piatră și a lacului colorat de unghii trebuie  
interzisă.8,9 
 În timpul preparării și/sau servirii alimentelor trebuie purtat un 
șorț curat, preferabil de unică folosință.8 Un oarecare beneficiu ar 
aduce purtarea șorțurilor de  diferite culori, făcând mai ușoară 
diferențierea între activitățile care implică igiena personală și cele ce 
implică igiena alimentației. 
 Hainele pot să constituie una din cauzele principale ale 
contaminării încrucișate prin prisma faptului că bacteriile 
supravieţuiesc pe materiale umede. Halatele de unică folosință, care se 
aruncă după fiecare utilizare, vor elimina acest risc.8 
 Planificarea curățeniei trebuie să stabilească ce ar trebui 
curățat, cum trebuie făcută curățenia, cu ce frecvență și cine ar trebui 
să o facă. Totodată, principiul ”curățenie din mers” trebuie aplicat 
pentru a preveni acumularea de resturi alimentare și vase nespălate în 
chiuvetă.8 
 Spălarea fructelor, zarzavaturilor și legumelor înainte de 
consum poate reduce  transmiterea bacteriilor prin alimente şi  pe cele 
care pot fi răspândite de vectori precum rozătoare, muște, gândaci și 
alte insecte.  
  Personalul medical trebuie să urmărească apariția acestor 
dăunători și orice semne de activitate trebuie raportate contractorului 
local pentru dezinsecție și deratizare sau trebuie urmate procedurile 
locale stabilite pentru astfel de situații.8 Gândacii de bucătărie pot fi 
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rezervor pentru bacteriile patogene, în Taiwan un studiu a evidențiat 
că majoritatea gândacilor din spitalele investigate erau purtători de 
bacterii, printre care Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp. și 
Proteus spp. și că multe din aceste tulpini erau multirezistente.10 Într-o 
secție de neonatologie din Africa de Sud, de la gândaci a  fost izolată 
Klebsiella pneumoniae.11 Sușele de Klebsiella erau identice cu 
microorganismele care colonizau și produceau îmbolnăvirea la sugari. 
 

Tabelul 1      Condiții esențiale pentru asigurarea păstrării curățeniei1, 8 
• Îndepărtați brățările și inelele. 
• Spălați-vă mâinile înaintea manipulării alimentelor și de mai multe ori 

în timpul preparării acestora – în mod special între alimente crude și 
gătite.  

• Spălați-vă mâinile după orice procedură de curățare indiferent dacă  
purtați sau nu mănuși.  

• Evitați sa vă atingeți fața.  
• Evitați tușitul, strănutul deasupra alimentelor.  
• Purtați îmbrăcăminte curată. 
• Purtați un șort la manevrarea alimentelor neambalate.  
• Spălați-vă mâinile după fiecare pauză.  
• Spălați-vă mâinile după ce ați manipulat/ golit coșurile de gunoi. 
• Spălați-vă mâinile după ce ați fost la toaletă. 
• Spălați și dezinfectați toate suprafețele și echipamentele utilizate la 

prepararea alimentelor. 
• Protejați alimentele și zonele din bucătărie de accesul insectelor, 

rozătoarelor și altor animale. 
• Se recomandă prinderea părului lung și purtarea de bonetă.  

 
Separarea produselor brute (neprelucrate) de cele 
prelucrate 
Separarea alimentelor în stare brută de cele gata de a fi servite 

este esențială pentru prevenirea contaminării încrucișate. Pe cât 
posibil, alimentele neprelucrate trebuie depozitate într-un frigider 
separat.8 În instituțiile medicale există riscul potențialei contaminări 
între alimentele aduse de acasă de personal sau aparținători și păstrate 
în frigider la un loc cu alimentația pacienților. Spitalele și centrele de 
îngrijire trebuie să aibă proceduri interne și directive referitoare la 
aceste riscuri, dar în absența acestor prevederi situația trebuie 
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evaluată și gestionată cu grijă încercând, cel puțin, datarea și 
ambalarea individuală corespunzătoare a acestor alimente, de exemplu 
folosind un container de plastic curat, prevazut cu capac sau o pungă 
de plastic care se poate sigila, nu doar o simplă pungă de plastic.  
 

   Tabelul 2  Aspecte esențiale pentru separarea alimentelor 
neprelucrate de cele prelucrate1 

• Separați carnea crudă, carnea de pasăre, pește și fructe de mare de 
alte alimente. 

• Folosiți echipamente și ustensile (cuțite și tocătoare) separate pentru 
alimentele neprelucrate. 

• Depozitați alimentele în containere adecvate pentru a preveni 
contactul între alimentele crude și cele preparate. 

   
Prelucrarea termică atentă 
Deși majoritatea personalului medical nu este implicată direct 

în pregătirea alimentelor, pot apărea situații când trebuie să gătească, 
posibil  legat de asistarea sau consilierea pacienților aflați în proces de 
recuperare  privind pregătirea alimentelor după externarea acestora.8 
 Alimentele trebuie gătite cu grijă și servite fierbinți. În timpul 
prelucrării termice alimentele trebuie să depășească temperatura de 
63oC pentru a distruge bacteriile dăunătoare și apoi servite cât mai 
curând posibil. Păstrarea alimentelor în stare caldă trebuie evitată, dar 
când nu există alternativă ele vor fi păstrate la o temperatură de 
minimum 63oC, pentru maximum 2 ore, timp după care vor trebui fie 
consumate, fie înlăturate.8 

 

Tabelul 3   Aspecte esențiale pentru prepararea termică completă1 
• Preparați termic alimentele complet inclusiv carnea, carnea de pasăre, 

ouăle, peștele și fructele de mare. 
• Aduceți alimentele precum supa și tocăniţa la fierbere pentru a vă 

asigura că au atins 70oC. În cazul cărnii de animal sau de pasăre, 
asigurați-vă că zeama de fierbere este incoloră și nu roz. În mod ideal, 
folosiți un termometru de bucătărie. 

• Reîncălziți complet alimentele pregătite termic. 

 
Păstrarea alimentelor la temperaturi sigure 
Pentru a fi păstrate în condiții de siguranță unele alimente 

trebuie păstrate la rece. În această categorie intră alimentele cu 
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eticheta ”folosiți până la data de...”; alimentele gata preparate cum sunt 
iaurturile; alimente prelucrate termic, dar care nu se servesc imediat, și 
alte alimente care au indicații pe etichetă de păstrare în frigider.8 
 Alimentele răcite trebuie păstrate la cel mult 8oC. Pentru aceasta 
se recomandă setarea temperaturii frigiderelor la 5o sau mai jos. 
Înregistrarea temperaturilor frigiderelor sau congelatoarelor trebuie 
făcută zilnic. Alimentele care necesită congelare trebuie plasate în 
congelator cât mai repede după recepție. Alimentele congelate care au 
început să se dezghețe nu mai trebuie returnate în congelator.8 
 Folosirea cuptoarelor cu microunde în oficiile alimentare ale 
spitalelor nu este încurajată datorită riscului de a fi utilizate la 
reîncălzirea alimentelor de către pacienți. Datorită distribuției inegale 
a temperaturii în interiorul alimentelor încălzite la microunde,   există 
un risc crescut ca unele bacterii din aliment să nu fie distruse, ceea ce 
poate duce la toxiinfecţii alimentare.  
 Bacteriile se înmulţesc cu precădere între 8oC și 60oC, interval 
cunoscut drept ”zona de pericol”. Păstrarea alimentelor  sub și 
deasupra acestui interval previne multiplicarea bacteriilor şi menţin 
astfel alimentele în condiții de siguranță. 
 Alimentele nu trebuie depozitate dincolo de termenul maxim de 
utilizare imprimat pe etichetă.6,8 Verificarea zilnică a datei de expirare 
de pe eticheta alimentelor este esențială, pentru a ne asigura că 
alimentele expirate sunt  înlăturate. 
 

     Tabelul 4   Condiții esențiale pentru păstrarea alimentelor la 
temperaturi sigure1 

• Nu păstrați alimentele gătite la temperatura camerei mai mult de 2 
ore. 

• Refrigerați imediat toate alimentele gătite sau perisabile (preferabil 
sub 5oC). 

•  Păstrați mâncarea gătită fierbinte la peste de 60oC înainte de servire. 
• Nu depozitați alimentele pentru o perioadă îndelungată nici chiar în 

frigider. 
• Alimentele congelate nu se decongelează  la temperatura camerei.  

 
Utilizarea apei necontaminate și a materiilor prime 
proaspete 
”Fructele și legumele proaspete sunt parte esențială a dietei și 

drept urmare se pot constitui în potențiale vehicule în transmiterea 
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microorganismelor patogene în organismul uman. Mulți contaminanți 
microbieni sunt parte componentă a mediului înconjurător astfel încât 
fructele și legumele pot fi contaminate  involuntar.”13 
 Aplicarea unor practici adecvate de igienă în timpul producerii, 
transportului și prelucrării va reduce la minimum contaminarea 
acestor alimente. Practica spălării cu apă potabilă a fructelor și 
legumelor proaspete și apoi limpezirea lor tot cu apă potabilă  poate 
ajuta la eliminarea contaminanților.13 
 

Tabelul 5 Aspecte esențiale pentru utilizarea apei necontaminate și a 
materiilor prime proaspete1 

• Folosiți apă necontaminată sau tratați-o pentru a o decontamina. 
• Alegeți alimente proaspete și întregi. 
• Alegeți alimente care au fost prelucrate pentru a le face mai sigure, 

cum  este laptele pasteurizat. 
• Spălați legumele și fructele, în special când sunt consumate proaspete. 
• Nu utilizați alimente după depășirea termenului de expirare.  

 
 Persoanele care manipulează alimentele, inclusiv cei care 
servesc alimente preparate, trebuie să fie ”apte de muncă” și să nu 
sufere de vreo boală contagioasă care ar putea contamina alimentele. 
Personalul medical  și cei care manipulează alimentele ar trebui să nu 
se prezinte la serviciu dacă în ultimele 48 de ore au prezentat 
simptome precum diaree și/sau vărsături. Ei ar trebui să rămână la 
domiciliu și să revină la serviciu după 48 de ore de la dispariția 
simptomatologiei.8 
 Organizația Mondială a Sănătății pune la dispoziție o 
documentație excelentă, inclusiv  afişe,  arătând tehnicile corecte de 
spălare a mâinilor folosind gel alcoolic  sau apă și săpun.14  Aceste 
informații se pot obține cu ușurință și prin intermediul internetului şi 
toate echipele de prevenire şi control a infecțiilor ar trebui să aibă 
aceste afişe sau informații în departamentele lor. Informații 
suplimentare cu privire la igiena mâinilor se pot găsi în capitolul 3 al 
cărții.   
 

Răcitoarele de apă și automatele de gheață 
Apa destinată consumului uman trebuie să fie ”sănătoasă și 

curată”.  Această cerinţă se aplică tuturor apelor destinate consumului 
uman, precum și apei folosită în producția și comercializarea de 
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produse alimentare, sub rezerva anumitor excepții incluzând apele 
minerale naturale.15  Apa nu trebuie să conțină microorganisme sau 
paraziți și nici substanțe care prin cantitatea sau concentrația lor să 
constituie un potențial pericol la sănătatea omului.31  Prin urmare, la 
nivelul instituțiilor  medicale apa potabilă, indiferent dacă provine de la  
conductă, răcitor sau automat de gheață, trebuie să fie de bună calitate 
și sigură pentru consumul uman. Cu toate acestea există studii care au 
dovedit contaminarea apărută la nivelul unor automate de gheață în 
particular cu Legionella spp.16, 17, 18, 19 și Mycobacterium fortuitum.20, 21 
 

Răcitoarele de apă 
 Multe instituții medicale au răcitoare de apă care utilizează 
bidoane de apă înlocuibile furnizate de compania comercială care a 
instalat produsul. Trebuie verificat dacă: 

• Bidoanele de apă au  fost depozitate și transportate corect de la 
producător până la punctele de livrare? 

• Cât este de uşor de îndepărtat  folia protectoare și  inserarea 
bidonului la aparat,  fără a se contamina din mediul 
înconjurător? 

• Ce se întâmplă cu bidoanele goale: sunt reciclate și/sau 
refolosite? – dacă sunt reciclate sunt curățate și sterilizate în 
mod eficient? O simplă verifcare vizuală poate fi utilă deoarece 
autorul a observat o depunere de contaminanți într-un bidon, ce 
a dus la returnarea întregului lot de bidoane de apă către 
furnizor.  

• Apa este de o calitate ce permite consumul fără restricții, 
inclusiv la pacienții tarați sau imunocompromiși sau se 
adresează numai consumului anumitor categorii de persoane, 
de exemplu personalului? 

 Bidoanele de apă necesită suprafețe mari de depozitare, la 
distanță de zonele puternic mirositoare și ferite de expunerea directă 
la lumina solară. Unele dispozitive sunt dotate cu suporturi pentru 
bidoane chiar lângă răcitoare. Dacă ați încercat vreodată înlocuirea 
unui bidon gol cu unul plin probabil că  v-aţi convins singur de 
dificultatea realizării manevrei propriu-zise fără a se solda cu 
autoaccidentare. 
 În timp ce bidoanele comerciale de apă potabilă sunt produse în  
condiții riguroase, unele companii se mărginesc doar la afișarea unei 
date de producție și/sau a unei date de „a se consuma până la” undeva 
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pe etichetă/gîtul bidonului. Nu există informații asupra intervalului de 
timp pentru care apa este sigură de băut după  inserarea bidonului în 
aparat. În aceste situații este preferabilă contactarea producătorului 
pentru stabilirea condițiilor de consum în siguranță a apei respective. 
Aceasta însă nu elimină obligația completării unei etichete cu datele 
care precizează când a fost bidonul introdus în răcitor. Prin 
comparație, o sticlă de apă din comerț după deschidere trebuie 
păstrată la frigider și consumată în maximum patru zile. 
 

                                                                      Activitate 
Pentru a realiza manipularea în condiții sigure a apei potabile, vă rugăm să 
accesați și să citiți următoarele  documente și să înregistraţi orice referințe 
făcute în legătură cu apa potabilă: 

• Politicile interne ale instituțiilor  medicale. 
• Politicile și  ghidurile  de prevenire și control a infecțiilor. 
• Ghiduri de manipulare a dispozitivelor. 
• Ghidurile / Recomandările puse la dispoziție de producători. 

Acum răspundeți la următoarele : 
• Ce prevăd instrucțiunile producătorului referitor la schimbarea 

bidonului de apă? 
• Procedura recomandată în acest caz permite respectarea politicilor și  

ghidurilor de bună practică de la locul de muncă? 
• Cum puteți contribui la reducerea riscului individual și față de alții? 

 
Automatele de gheață 
Apa sub formă de gheață poate fi utilizată indirect  sau ingerată 

direct la fel ca alimentele. Prin urmare, manipularea alimentelor sau a 
oricăror materii în contact cu ele, cum ar fi automatele de gheaţă, ar 
trebui să se facă în conformitate cu standardele de siguranță în 
vigoare.6,22 Wilson și colab.23 afirmă că ”Focarele epidemice de la 
nivelul spitalelor, dar  și infecțiile recurente au fost puse în legătură 
uneori cu întreţinerea inadecvată a automatelor de gheață.” 
 Este posibil să existe o lacună de informare a personalului cu 
privire la necesitatea ca dispozitivele să treacă periodic printr-un 
program de întreţinere sau poate exista o lacună în stabilirea rolului  
curățării și întreținerii acestor dispozitive. 
 Studiile arată că utilizarea filtrelor bacteriene atât la nivelul 
sursei principale cât și în aparate duce la reducerea numărului 
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microorganismelor patogene și implicit a infecțiilor 
nosocomiale.17,23,24,25  
 Gebo și colab.21 sugerează că, pe lângă intensificarea curățării 
(automatelor de gheață) ”utilizarea filtrelor cu pori de dimensiuni 
reduse poate preveni de fapt contaminarea care ar produce 
declanșarea infecției ( şi) schimbarea filtrelor (în special la nivelul 
zonelor unde se suspectează dezvoltarea biofilmului, cum ar fi 
automatele de gheață) ar trebui făcută de două ori pe an.” 
 Filtrele nu sunt singura măsură eficientă. În vederea reducerii 
infecțiilor nosocomiale s-a sugerat utilizarea agenților oxidanți sau 
ionizarea  surselor de apă ale spitalelor.25 În mod evident, totuși, astfel 
de măsuri sunt în afara scopului secției/departamentului lucrătorilor 
în sănătate. 
 Importanța igienei mâinilor în reducerea ratelor infecției nu 
poate fi niciodată supraevaluată. Mâinile trebuie spălate imediat 
înaintea accesării automatului de gheață. Deasemenea, menținerea 
înregistrărilor corecte privind curățarea și întreținerea dispozitivului, 
cu raportarea  imediată a erorilor de funcționare, facilitează împreună 
o mai bună funcționare. 
 Compartimentul de depozitare a gheții trebuie bine  protejat, 
altfel gheața nu va fi păstrată la temperatura corectă și se poate  topi, în 
special în zilele  caniculare. Apa astfel  adunată poate constitui o cauză 
pentru acumularea microroganismelor responsabile de infecțiile 
hidrice.  
 Producătorii ar trebui să aibă de asemenea responsabilitatea, 
acest lucru fiind intradevăr în favoarea lor, de a se asigura că aparatele 
funcționează la un standard care îndeplinește cerințele furnizorilor de  
servicii medicale pentru a ajuta la reducerea infecțiilor nozocomiale în 
unitățile sanitare. 
 Nu toată gheața este destinată consumului uman, dar poate fi 
utilizată în scopuri medicale, de exemplu pentru reducerea tumefacției 
– utilizată sub formă de pungi cu gheaţă cu aplicații locale. În aceste 
situații pachetele de gheață și automatele de gheață trebuie în mod clar 
identificate și etichetate conform  utilizării preconizate. Această gheață 
nu trebuie amestecată cu gheața  produsă în compartimentul de 
congelare a unui frigider domestic, având în vederea că aceasta din 
urmă este destinată strict consumului uman. 
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Tabelul 6: Cele mai bune practici de utilizare a răcitoarelor de apă și 
automatelor de gheață26, 27 

Practica optimă Justificarea 
Sfătuiţi-vă cu echipa de prevenire și 
control a infecțiilor și   cu 
departamentul tehnic al spitalului  
înaintea achiziționării unui 
răcitor/automat de gheață. 

Pentru evitarea unor probleme 
cunoscute deja şi asigurarea 
compatibilității cu sistemele 
existente de furnizare a apei în 
instituţie.  

Atât echipa de prevenire și control a 
infecțiilor cât și departamentul tehnic 
trebuie să dețină un inventar cu 
localizarea răcitoarelor/ automatelor 
de gheață. 

Pentru asigurarea unei activități 
optime de întreținere a 
dispozitivelor. 

 Trebuie încheiat un 
program/contract de întreținere cu 
departamentul tehnic al spitalului. 
Trimestrial, dispozitivele trebuie 
retrase pentru curățare și verificarea 
stării de uzură conform specificațiilor 
producătorului.  
Înregistrările proceselor de 
întreținere trebuie păstrate.  

Pentru identificarea  precoce a 
problemelor, reducerea 
potențialului de contaminare 
încrucișată, păstrarea înregistrărilor 
este cerută prin lege. 

Poziționarea aparatelor trebuie să fie 
liberă de factori obstructivi. Ventilația 
spațiilor în dreptul zonelor de schimb 
de căldură trebuie să fie suficientă 
pentru a asigura răcirea eficientă. 
Unitatea trebuie să fie bine izolată. 

În vederea facilitării accesului 
pentru realizarea întreținerii și a 
reducerii potenţialului contaminării 
încrucișate. Pentru a permite răcirea 
eficientă a aparatului și pentru a 
facilita funcționarea eficientă a 
acesteia. 

Aparatele trebuie conectate la 
rețeaua locală de furnizare a apei 
potabile.    
Evacuarea aparatului trebuie să aibă 
un traseu în formă de U şi o valvă 
pentru prevenirea refluxului. 

În vederea reducerii contaminării de 
la apa stagnantă/contaminată.  

Toate piesele mobile să poată fi 
extrase cu ușurință. Curățarea trebuie 
efectuată săptămânal. Resturile de 
gheață vor fi aruncate.  Aparatul se 
curăță cu ajutorul unei lavete textile 
de unică folosință inmuiată în soluție 
de apă fierbinte și detergent, urmată 

Pentru a facilita curățarea.  Pentru a 
reduce  transmiterea încrucișată a 
unor microorganisme potenţial 
generatoare de infecții hidrice.   
Repunerea în uz înaintea uscării 
aparatului poate contamina apa 
/gheața proaspete.   
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de clătire riguroasă cu apă potabilă și 
apoi cu soluție de hipoclorit sodic 100 
ppm. Reutilizarea se recomandă după 
uscare. Se recomandă înregistrarea 
operațiunilor și păstrarea 
înregistrărilor. 

Păstrarea înregistrărilor este cerută 
prin lege. 

Tăvile de colectare a picăturilor 
trebuie păstrate curate, uscate și 
curățate zilnic cu detergent și apă 
fierbinte.  Responsabilitatea 
asigurării efectuării acestor 
operațiuni revine conducătorului 
secției/compartimentului.   
Se vor menține evidențe zilnice ale 
acestor operațiuni. 

Pentru a reduce  transmiterea 
încrucișată cu orice microorganisme 
potenţial responsabile de infecții 
hidrice.  
Păstrarea înregistrărilor este cerută 
prin lege. 

Gheața nu va fi manipulată direct cu 
mâinile.  Personalul care manipulează 
gheața își va decontamina mâinile 
înainte și după manipularea gheții și 
va folosi o scafă impermeabilă. 
Aceasta trebuie păstrată curată într-
un container cu capac. Ambele 
articole trebuie curățate la sfârșit de 
tură, curăţite suplimentar dacă au 
urme vizibile de murdărie și 
sterilizate zilnic. 

Pentru a reduce  transmiterea 
încrucișată a unor microorganisme 
potenţial patogene. 
Pentru a reduce  transmiterea 
încrucișată a unor microorganisme 
potenţial patogene. 

Gheața neutilizată nu se va returna în 
compartimentul de stocare la 
sfârșitul zilei, ci va trebui aruncată.   

Pentru a reduce transmiterea a 
oricăror microorganism potenţial 
patogene. 

Ușa compartimentului de depozitare 
a gheții trebuie menținută închisă, cu 
excepția perioadelor când se 
distribuie  gheața. 

Pentru a ajuta la prevenirea 
supraîncălzirii aparatului, a preveni 
topirea și reîngheţarea gheții. 

Automatele de gheață nu trebuie să 
fie accesibile civililor și trebuie 
marcate vizibil cu specificația 
utilizării exclusive de către personal. 

Pentru a reduce transmiterea 
încrucișată potenţială  a oricăror 
microorganisme. 

Răcitoarele situate la nivelul căilor 
principale de acces pot necesita 
decontaminare suplimentară. 

Pentru a reduce transmiterea 
încrucișată potenţială a oricăror 
microorganisme. 

Reciclarea  excesului de apă din 
rezervorul de apă sau 

Pentru a reduce  transmiterea 
încrucișată a oricăror 
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compartimentul de stocare a gheții nu 
este recomandată. 

microorganisme potenţial 
cauzatoare de infecții hidrice.   

Nu se recomandă umplerea direct de 
la nivelul răcitoarelor a sticlelor 
personale de apă  nici utilizarea 
răcitoarelor  ca fântână ţâşnitoare. Se 
vor utiliza numai pahare de unică 
folosință. 

Pentru a reduce   transmiterea 
încrucișată potenţială a oricăror 
microorganisme. 

 
Există pacienți cu stări de imunodepresie datorită tratamentului 

pe care-l urmează sau datorită afecțiunii de care suferă.  Acestor 
pacienți nu li se permite simpla plăcere de a savura o băutură cu gheață 
sau să  sugă un cub răcoritor de gheață, întrucât acestea pot avea risc 
vital. Wilson și colab.23 afirmă că  ”pacienții neutropenici sunt 
îndeosebi supuși riscului dacă li se permite să consume cuburi de 
gheață ce au muchiile ascuțite, întrucât acestea pot leza mucoasa orală 
ce a fost slăbită de  tratamentele aplicate.” Pacienții neutropenici sunt 
adeseori încurajați să bea apă sterilă, iar acestor pacienți nu li se 
permite consumul de gheață din automatele de gheață. Pentru astfel de 
pacienți se va prepara gheață prin congelarea apei sterile în pungi de 
unică folosință în congelatoare convenționale. 
 Gheața nu se va plasa într-un bol sub ventilatorul electric în 
scopul răcoririi pacienților, întrucât potențialul de aerosolizare pentru 
microorganismele patogene responsabile de infecțiile hidrice este 
crescut.27 
 Ca o consecință a capacităților limitate de depozitare de la 
nivelul secțiilor și compartimentelor și nevoii de a limita orice posibilă 
infecție hidrică Compartimentul de Prevenire și Control a Infecțiilor 
trebuie să recomande managerilor de sectoare care doresc să cumpere 
răcitoare de apă/automate de gheață ca acestea să fie de tipul celor 
conectate direct la rețeaua principală de furnizare a apei potabile față 
de cele neconectate direct. Acestea din urmă trebuie eliminate întrucât 
sunt considerate necorespunzatoare utilizării după cum recomandă 
ultimele audituri în probleme de mediu. 
 Orice răcitoare/automate de gheață lăsate neutilizate pentru o 
mai lungă perioadă de timp vor avea apă rămasă în sistemul interior, 
apă în care se poate dezvolta biofilmul.   Este mai prudentă scoaterea 
completă din locație a acestor aparate, reducând astfel riscul potențial 
de infecții hidrice. Gebo și colab.21 recomandă  ”Cunoștiințele despre 



228 

creșterere acestor microorganisme în rezervele de apă s-au 
îmbunătățit mult prin cunoașterea mai bună a biofilmului, care este 
stratul sub forma unei pelicule format la interfața dintre conducta 
solidă și faza lichidă a apei și care reprezintă o sursă comună de 
creștere atât pentru bacterii cât și micobacterii.” 
 

Condiții esențiale 
• Tot personalul și beneficiarii de servicii medicale care utilizează 

răcitoarele/automatele de gheață trebuie să dea dovadă de igienă 
riguroasă a mâinilor. 

• Utilizatorul final al răcitorului/automatului de gheață trebuie bine 
specificat, comunicat și respectat, de exemplu este pentru uzul 
personalului/pacienților? 

• Este vitală păstrarea unei evidențe a activității de întreținere a 
aparatului. 

• Asigurați-vă că este disponibil un program/ arhiva de curățenie 
actualizat.   

• Asigurați actualizarea protocoalelor și directivelor privitor la 
utilizarea aparatelor. 

• Asigurați-vă că automatul de gheață are disponibilă o scafă 
impermeabilă care este păstrată într-un container cu capac. 

 
Prevenirea  legionelozelor 
Boala legionarilor este cauzată de bacteria Legionella 

pneumophilla. Aceasta se poate întâlni în surse de apă din mediul 
înconjurător şi în sistemele de distribuție a apei, în special în acelea  
din imobile mari  cum sunt hoteluri, spitale sau clădiri de birouri. 
Pentru a produce boala, bacteria are nevoie să fie aerosolizată, de 
exemplu  de la nivelul evaporatoarelor prin condensare, a piscinelor tip 
jacuzzi, a turnurilor de răcire și a rozetei dușurilor. Pneumonia se 
poate  produce după inhalarea bacteriilor  şi riscul de îmbolnavire este 
mai mare  la persoane trecute de 50 de ani, diabetici, fumători și 
pacienți imunodeprimați. 
 Legionella spp.  sunt cantonate la nivelul sedimentului, mâlului 
și biofilmului conductelor și rezervoarelor de apă, care oferă condiții 
ideale de creștere.  Microorganismele se dezvoltă cu ușurință la 
temperaturi cuprinse între 20oC – 45oC, biofilmul, mâlul și depunerile 
de tartru protejează bacteria față de temperaturi nefavorabile și de 
acțiunea biocidelor care în mod normal le-ar distruge sau le-ar inhiba 
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creșterea. Se estimează că aproximativ 12-85% din sistemele de apă 
ale spitalelor sunt colonizate cu Legionella.  
 Codul de Practici Aprobate28 și ghidurile pentru boala 
legionarilor29 subliniază nevoia efectuării unor estimări ale riscului la 
nivelul zonelor rezidențiale pentru a respecta legislația. Evaluarea 
riscului este evidențiată în tabelul 7. 
 
Tabelul 7: Evaluarea riscului de expunere la boala legionarilor și alte 
boli 

• Există condiții favorabile multiplicării bacteriilor, de exemplu  
temperatura apei este între 20oC – 45oC? 

• Sunt zone în care apa stagnează (deget de mănușă), de exemplu 
conducte către o mașină de spălat care nu mai este folosită? 

• Există terminale utilizate rar, de exemplu dușuri, robinete? 
• Există valve termostatice care dispun de o temperatura de ieșire a 

apei favorabilă creșterii Legionella? 
• Au fost identificate în sistem deșeuri precum rugina, mâlul sau 

depunerile de calcar (o problemă frecventă în cisternele metalice 
vechi), care ar putea constitui o sursă de hrană pentru creșterea 
Legionellei?  

• În rândul personalului, locuitorilor, vizitatorilor etc. există persoane 
vulnerabile la infecție, de exemplu persoane vârstnice, deja bolnavi? 

Răspunzând ”da” oricărei din aceste întrebări se sugerează existența unui risc 
crescut al pacienților/rezidenților de a fi expuși la contactul și îmbolnăvirea 
cu Legionella.  

 
Agenția Europeană de Sănătate și Securitate în Muncă30 

recomandă ca  ”În conformitate cu ordinul 429/2008 al Ministrului 
Sănătății despre ’Metodologia privind aprobarea și implementarea 
protocoalelor instituțiilor clinice’, spitalele să-și întocmească propriile 
protocoale privind  soluţionarea cazurilor de legioneloza. Obiectivele 
acestor protocoale sunt îmbunătățirea calității examinăriilor clinice și 
optimizarea schemelor de tratament. Legionella este inclusă printre 
factorii de risc biologici incluși în protocoalele Spitalului Municipal 
București.” 

În plus ”Legioneloza este o boală cu raportare obligatorie în 
Romania.  Se folosesc formulare speciale pentru raportare la nivel 
național în scopul de a obține rapoarte unitară și completă.” România 
dispune de o rețea de supraveghere a bolilor  infecțioase, formată din 
autorităţile de sănătate publică județene coordonate de Centrul 
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Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile. Legioneloza 
este o boală prioritară și începând din 2004 a fost introdusă treptat în 
schema programului național de supraveghere. Astăzi, toți pacienții 
suferind de pneumonie sunt supuși testării suplimentare în vederea 
confirmării diagnosticului de legioneloză.30 
 Institutul de Sănătate Publică29 ne informează că ”Institutul de 
Sănătate Publică din Timișoara a publicat  un ghid denumit 
„Recomandări de supraveghere și control a infecțiilor cu Legionella spp. 
în instituțiile de îngrijire a sănătății„.  Documentul descrie agentul 
patogen, bolile asociate și măsurile de prevenire a infecțiilor 
nosocomiale. 
 

Rezumat 
 

În acest capitol au fost trecute în revistă și examinate principiile 
gestionării în condiții de siguranță a apei și alimentelor în scopul 
prevenirii infecțiilor datorite contaminării, care sunt cele mai bune 
metode practice și au fost discutate câteva din principalele infecții care 
apar datorită igienei precare. Am învățat despre importanța igienei 
mâinilor, despre documentare și întreținerea necesară pentru a ne 
asigura că pacienții noștri sunt îngrijiți în condiții de siguranță. 
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CAPITOLUL  14 
AUDIT ȘI SUPRAVEGHERE 

 
MEL JOHNSON ȘI LIESL MILLAR  
Actualizat de Mel Johnson și Carole Hallam 

 
Auditul și supravegherea sunt deseori considerate ca un întreg în 

activitățile de prevenire și control a infecțiilor, dar fiecare are o contribuție 
unică și diferită pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenţei medicale. 
Acest capitol va aborda rolul auditului clinic și cum poate fi acesta folosit ca o 
metodă pentru îmbunătățirea îngrijirilor acordate pacienților.  Utilizarea 
supravegherii va fi studiată la finalul capitolului.  
 

Ce este auditul clinic?  
Institutul național pentru excelență clinică1 definește auditul ca: 
 “un procedeu de ameliorare a calității  menit să îmbunătățească  

asistenţa pacientului și se realizează prin evaluarea sistematică a îngrijirii 
raportată la criterii explicite și prin implementarea schimbărilor în bine. 
Aspecte ale structurii,  procedurilor și rezultatelor  asistenţei sunt selectate și 
evaluate sistematic, raportat la criterii explicite. Acolo unde este nevoie, se 
implementează schimbări la nivelul unei persoane, echipe sau serviciu și se 
folosește monitorizarea în continuare pentru a confirma îmbunătățirea 
furnizării îngrijirilor de sănătate.” 

Mai simplu spus, auditul clinic are ca scop să  afle dacă facem ceea ce 
trebuie să facem în felul în care ar trebui făcut respectivul lucru! 
 

Scurtă istorie a auditului clinic 
Florence Nightingale este recunoscută ca fiind prima persoană care a  

efectuat un audit clinic legat de controlul infecțiilor în timp ce lucra ca  
asistentă medicală în Spitalul Barrack din Scutari, în războiul din Crimeea.2 În 
războiul din Crimeea, era mai  posibil ca soldații să moară din cauza bolilor 
infecțioase, a înfometării, a proastei igiene și a lipsei de adăpost decât din 
cauza unui glonț rusesc. 3  De fapt, rata mortalității în rândul soldaților 
britanici, doar din cauza îmbolnăvirii, în primele șapte luni ale războiului din 
Crimeea a fost de 60%, fiind mai mare decât rata mortalităţii din timpul marii 
epidemii de ciumă din 1665.3  În urma ameliorării condițiilor de igienă, 
propuse de Florence Nightingale, rata mortalității în rândul soldaților care au 
luptat în războiul din Crimeea a fost aceeași cu a soldaților staționați acasă, în 
Marea Britanie.3   

În anii 1920 chirurgul american Ernest Codman a urmărit evoluția 
pacienților săi pentru a înțelege dacă tratamentul efectuat asupra lor a avut 
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sau nu succes, dar ideile sale erau prea avansate pentru timpul său și nu s-a 
bucurat de răspândire în rândul colegilor săi.4 A fost nevoie să se ajungă în 
anii 1960, când Avedis Donabedian a considerat că măsurarea calității 
îngrijirilor de sănătate oferite trebuie să se concentreze pe structură, 
proceduri  sau rezultate.4 Aceasta este o practică folosită și astăzi. Când 
măsori rezultatele te uiți la ce s-a întâmplat ca urmare a procedurii efectuată 
de tine – ai obținut rezultatul corect/așteptat? Pentru procedurile evaluate se  
măsoară ceea ce se face/serviciul oferit – faci ceea ce ar trebui să faci?   

În 1989 guvernul Marii Britanii a introdus auditul clinic în raportul 
oficial al guvernului referitor la sănătate numit ”Muncind pentru pacienți”.5 
Totuși, a durat până la publicarea raportului privind decesul unor copii  
operați pe cord  într-un spital britanic în 2002 când auditul clinic a devenit o 
responsabilitate obligatorie pentru toți profesioniștii din sănătate din Anglia 
și Wales.6  Principalul motiv pentru introducerea participării obligatorii în 
auditurile cinice a fost nevoia de a exista certitudinea că auditul clinic este 
prioritar și se aplică proceduri de încredere pentru  monitorizarea 
rezultatelor și performanțelor.6   

De multe ori există confuzii legate de diferența dintre cercetarea 
medicală și auditul clinic, următorul tabel explicând principalele diferențe:4 

 
Audit Cercetare 

Are ca scop monitorizarea și 
îmbunătățirea practicii clinice la nivel 

local  

Are ca scop creșterea nivelului de 
cunoștințe ştiinţifice  

Este o analiză sistematică și critică a 
îngrijirii pacientului  

Este o cercetare științifică 
sistematică  

Compară îngrijirea cu rezultatele 
cercetării  

Creează noi cunoștințe  

Măsoară conformitatea cu 
standardele  

Testează ipoteze  

Nu ar trebuie să implice niciodată mai 
mult decât managementul clinic 

normal  

Poate implica experimente pe 
pacienți și/sau voluntari  

Se sprijină pe o structură etică dar de 
obicei nu necesită o aprobare a 

Comitetului de etică  

Necesită aprobarea prealabilă a unui 
Comitet de etică a cercetării   

Nu implică niciodată repartizarea 
pacienților sau tratamente placebo  

Poate implica repartizarea aleatorie a 
pacienţilor în diferite grupuri de 

tratament, inclusiv placebo 
Metodologie diferită de a cercetării, 

de obicei pe eşantion mai mic  
Metodologie și analiză statistică 

riguroasă 
Rezultatele se pot aplica numai pe Rezultatele pot fi publicabile și 
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plan local. Pot fi publicabile pentru 
interese specifice în procesul de audit  

aplicabile și în alte locuri 

 
De ce să folosim auditul clinic? 

„când personal calificat și cu experiență desfășoară audituri 
specifice pe un aspect și traduce rezultatele în îmbunătățirea practicii, 
sunt demonstrate beneficii clare pentru îngrijirea pacientului, iar 
asemenea audituri au ecou în  creșterea încrederii conducerii în 
rapoartele privind calitatea îngrijirilor. De exemplu, asistenta medicală 
specialistă în viabilitatea țesuturilor auditează prevalența ulcerelor de 
decubit în fiecare lună. În urma acestora,  alcătuieşte rapoarte privind nu 
numai auditul efectuat, ci și asupra cauzelor găsite pentru ulcerele de 
decubit apărute, întocmind  planuri de acțiune pentru combaterea 
acestora.” 7 
 

Unele erori frecvente: 
Niciodată nu se fac audituri de dragul auditării, timpul și banii sunt 

prețioși, de aceea este important ca proiectele pentru auditare clinică să să  
nu devină un exercițiu de bifare a căsuțelor. Efectuarea de audituri 
semnificatve privind probleme de reala îngrijorare în rândul personalului 
asigură atragerea atenției clinicienilor asupra rezultatelor auditului și vor 
duce la schimbări în practică care aduc beneficii pacienților.7 

Pentru ca auditurile clinice să fie eficiente este nevoie de un mediu 
favorabil,  bazat pe o cultură organizațională deschisă și onestă. Dacă aceasta 
nu suportă aceste condiții, atunci chiar cele mai bine efectuate auditurii nu 
vor produce o schimbare. Pentru mai multe informații în acest sens este 
disponibil raportul Sistemului Național de Raportare și Învăţare pe NHS Being 
Open Framework.8  
 

Conceperea unui proiect 
În primul rând este necesară alegerea unei întrebări la care auditul 

trebuie să răspundă, cu obiective foarte clare și cu alocarea timpului necesar 
pentru a aduna informațiile de care este nevoie pentru aflarea răspunsului. 
Pentru controlul infecțiilor poate fi de ajutor, înainte de luarea unei decizii, 
depistarea unor probleme de   interes comun și concentrarea asupra acestora, 
de exemplu infecții de plagă chirurgicală, MRSA, igiena mâinilor, etc. Dacă nu 
există certitudini se poate discuta cu colegii care lucrează în aria respectivă, 
întrebându-i despre sarcina auditului, dar niciodată nu trebuie presupus ceva, 
ci trebuie să mergi și să te convingi singur. Investind energie în conceperea 
proiectului economisiţi timp pe termen lung și vă asigurați că nu pierdeţi 
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timp  culegând informații inutile. De asemenea, vă veți  înștiința colegii despre 
ce lucraţi ceea ce îi va  ajuta să se implice.  
 
  Culegerea datelor 

Mai întâi, hotărâţi dacă vreţi să  priviţi la ce s-a întâmplat 
(retrospectiv) sau să  culegem datele pe măsură ce îngrijirile sunt furnizate 
(prospectiv).  Urmează o listă cu posibilele surse de informații: 

• Foile de observație ale pacienților, 
• Studii,  
• Interviuri, 
• Observația directă, 
• Sondaje telefonice. 

 
  Culegerea datelor – cele mai bune sfaturi 

• Menținerea limbajului și designului cât   mai simple posibil.  
• Gândiţi-vă cine va   culege datele. 
• Asigurarea opțiunii de alegere a răspunsului, de exemplu prin 

bifarea raspunsului acolo unde este posibil. 
•   Culegerea numai a datelor necesare – nu se   culeg date doar de 

dragul de a o face.  
• Întotdeauna trebuie   asigurată confidențialitatea pacientului. 
• Datele   culese trebuie să  răspundă obiectivelor proiectului. 

 
Raportul 
Odată ce  aveţi datele și rezultatele au fost analizate   în corelaţie cu 

obiectivele proiectelor, este nevoie de  o sinteză. Este o idee bună în acest 
moment să împărtășiţi rezultatele cu şeful dumneavoastră şi să decideţi cine 
ar mai trebui să vadă raportul, astfel ca recomandările   să fie  complete. 
Raportul trebuie  să fie simplu și cu concluziile formulate clar, cu definirea 
clară a oricăror limitări ce ar fi existat în efectuarea auditului.  

 
Planul de acțiune 
Nu are sens efectuarea unui audit dacă rezultatele acestuia nu vor fi 

folosite la  ceva. Dacă există recomandări, lucraţi cu managerul 
dumneavoastră pentru a le transpune într-un plan de acțiune clar, o idee bună 
fiind includerea în acesta a unei scale de timp pentru fiecare acțiune care 
urmează a fi implementată și de asemenea, nominalizarea unei persoane 
responsabile de aceasta. Totodată, în proces trebuie inclusă monitorizarea 
planului de acţiune, pentru a fi siguri că nu va fi  ignorat pe parcurs. Reveniți 
pe parcurs la problema originală întrebându-vă dacă aceste recomandări vor 
rezolva problema? 
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Studiu de caz – folosirea auditului clinic în practică 
Următorul studiu de caz provine din experiența personală a autorilor, 

acumulată în cadrul cursului ”Inițiativa pacienți mai în siguranță” sponsorizat de 
Fundația pentru Sănătate în asociere cu Institutul pentru Îmbunătățirea îngrijirilor 
de Sănătate – vezi „site-uri folositoare” pentru informații și resurse suplimentare.  

 Vi se cere să schițaţi un proiect pentru a reduce numărul de infecții la 
pacienții internați prin asigurarea unei bune igiene a mâinilor la nivelul întregului 
personal. Decideţi că veţi începe prin a număra infecțiile nozocomiale din spital 
(măsurarea rezultatului) – veţi găsi numărul asteptat, în comparație cu alte spitale 
ce rată de infecții aveți? De asemenea, vreţi să vedeţi numărul personalului care 
practică o bună igienă a mâinilor, deoarece o igienă deficitară a mâinilor este 
principala cauză a infecțiilor asociate asistenței medicale, aceasta având cea mai 
mare contribuție la reducerea  numărului de infecții nozocomiale (măsurarea 
procesului) – fac membrii personalului ceea ce ar trebui să facă?  
 

Măsurarea procesului și rezultatului 
• Rezultat – efectul activităţilor. 
• Activitate  – toate acțiunile care trebuie să fie îmbunătățite și au efect 

asupra rezultatului. 
Exemplu ,  
Măsurarea rezultatului – numărul de infecții nozocomiale.  
Măsurarea activităţii - % personalului educat în prevenirea infecțiilor. 
    - % personalului care practică o bună igienă a 
mâinilor. 
Nu veţi vedea un impact asupra rezultatului până când toate activităţile 

se dovedesc eficiente 
 
Datele privind numărul de infecții asociate asistenței medicale (datele 

privind rezultatele ) ar trebui  deja centralizate la nivelul spitalului, deci  sunt  
informații accesibile. În mod obişnuit nimeni nu culege  date privind procesele care 
le evaluaţi, deci va trebui să hotărâţi cum veţi  culege aceste date. În trecut au 
existat audituri pe scară largă privind igiena mâinilor, dar ultimul a avut loc cu mai 
mult de un an în urmă.   Nu dețineţi resursele pentru un asemenea audit și 
concepeţi o schemă mai simplă pentru auditare, cu care culegeţi unele date de bază 
din  trei secții . Pentru îmbunătățirea muncii nu sunt întotdeauna necesare audituri 
pe scară mare, acestea sunt scumpe și durează mult. Dacă nu poți obține rezultate 
pentru 5 pacienți din 5, nu are rost să urmărești 100!   
 

Conceperea unei scheme pentru audit – sfaturi practice 
• Țineţi minte să  culegeţi numai datele necesare pentru a răspunde la 

întrebările  de interes. 
• Recurgeţi  la eșantionare – datele culese de la eșantioanele mai mici  
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pe termen mai lung  pot fi mai precise decât cele  culese de la un 
eșantion mai larg, dar sporadic. 

• Dacă schema de audit este complexă,  scad şansele de a convinge 
colegii să  ajute la  efectuarea lui. 

• Schema de audit trebuie testată pentru a fi sigur că întrebările sunt 
înțelese și datele pe care le culegi sunt corecte. 

• Gândiţi-vă  cum veţi analiza datele în faza în care concepeţi modul de 
culegere.  

• Luaţi în considerare posibilele erori când luaţi decizia cine va culege 
datele.  

 
În curând veţi realiza că aveţi nevoie de ajutor, deoarece acest audit este o 

sarcină dificilă. Contactaţi-vă  managerul și prezentații datele privind igiena 
mâinilor care nu sunt foarte bune.  Schițaţi o listă cu membri personalului care au 
experiență și ar putea fi interesați de implicarea în proiect. Împreună, schițați un 
scop pentru proiect, câteva   obiective pentru  a reduce incidența infecțiilor în spital 
și pentru ca personalul să practice o bună igienă a mâinilor.  
 

Atragerea colegilor 
• Pe cine veţi alege pentru proiect?  
• Ce caracteristici aţi dori să prezinte respectiva persoană? 

– respectat în aria sa de activitate, 
– bun comunicator, 
– dispus să-și  susţină ideile (să aibă curaj), 
– bune aptitudini sociale și relaționale. 

• Care este planul de a-i ajuta şi sprijini? 
• Munca de la egal la egal este mai eficientă,  de exemplu dacă trebuie să 

influențaţi medici este de preferat să aveţi medici în echipă.  
 
  Decideţi să lucraţi inițial pe o singură secție care are asistente 
medicale și medici dispuși să vă ajute,  fiind percepută ca și o secție bună, cu 
conducere eficientă şi activitate bună. Petreceţi un timp cu echipa, 
asigurându-vă că au înțeles ideea și știu ce vreţi să faceţi, șeful secţiei  dând 
asigurarea că această sarcină va avea prioritate. 

Lucrând cu această echipă, veţi schița o schemă de audit simplă, o veţi 
testa pentru a fi ușor de înțeles și corectă, și solicitați culegerea datelor 
săptămânal.  După câteva săptămâni devine evident că igiena mâinilor nu este 
de calitate, așa că decideţi să mergeţi pe secție să vedeţi ce se întâmplă. 
Discutați cu persoanele care ar trebui să practice spălarea mâinilor cu 
regularitate, îi întrebaţi când și cum se spală pe mâini și care sunt obstacolele 
pe care le întâmpină în a se spăla, ca să înțelegeţi ce  nu merge. Descoperiţi că 
personalul nu  este conştient cât de importantă este igiena mâinilor în  
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reducerea infecțiilor. De asemenea, chiuvetele nu sunt plasate în locații 
vizibile și nu există informații vizuale care să indice personalului ce se 
așteaptă de la ei, dozatoarele de săpun și prosoape de hârtie nu sunt 
aprovizionate cu regularitate, astfel că nu întotdeauna este posibilă spălarea 
corectă a mâinilor.    

 
Discutând cu echipa de pe secție decideți 3 intervenții cheie:  

1. Informația vizuală. 
2. Aprovizionarea regulată (zilnic) la chiuvete a dozatoarelor cu săpun și 

prosoape de hârtie. 
3. Educarea personalului despre consecințele asupra pacienților în cazul 

unei igiene a mâinilor defectuoase.   
 

În plus   căutaţi informații pe internet și discutați cu colegii din alte spitale 
ca să vedeţi ce fac ei ca să îmbunătățească situația în această privință.  
Concepeţi și  prezentaţi programul dumneavoastră educațional în cadrul 
personalului, verificând nivelul lor de înţelegere,  concepeţi postere și afișe cu 
informații esențiale și instrucțiuni pe care le plasaţi pe secție. Apoi, refaceţi 
procesul  de aprovizionare a dozatoarelor de detergent de la chiuvete, inițial 
pentru o zi, observaţi dacă funcționează, modificaţi câte un pic şi retestaţi 
până când devine certă funcţionarea adecvată  permanent.  

Continuaţi să  evaluaţi și odată ce toate schimbările sunt 
implementate secția reușește să atingă 95% din ambele obiective: buna igienă 
a mâinilor și educația personalului.  În loc să prezentaţi datele într-un tabel, 
cum se practica înainte, preferaţi să faceţi un grafic cu evoluția datelor în 
timp, pentru a se vedea mai clar situația și îmbunătățirile care au avut loc.   

 

 
 

 Impactul asupra măsurătorilor finale pe întregul spital este redus, dar 
este vorba doar de o secție din 15. Lucrând cu conducerea  spitalului veţi 
schița un plan de acțiune și veţi selecta alte trei secții pe care să implementați 
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schimbările deja realizate. Folosiţi ajutorul personalului din prima secție 
pentru a arăta ce s-a făcut deja și ce se poate realiza. Ca și înainte, continuaţi 
să folosiţi auditul clinic pentru a monitoriza igiena mâinilor, asiguraţi suport 
și educație continuă pentru personal, până când se îndepărtează barierele din 
calea bunelor practici. În final, colaborând cu întreg personalul aplicaţi 
intervențiile făcute  în toate secțiile și departamentele.  

După alte câteva luni aţi îndeplinit obiectivul de a reduce numărul de 
infecții nozocomiale  din spital.  Aţi redus auditarea de la săptămânal la lunar, 
dar continuaţi monitorizarea și dacă una din secții scade sub 95% din 
realizarea obiectivelor, faceţi o vizită pe secție pentru a observa, discuta cu 
personalul și a vedea ce altceva se poate face pentru a-i sprijini în a  furniza 
îngrijiri de calitate.  

 

 
 

Ce este supravegherea  
 

Supravegherea este continuă și sistematică, reprezintă colectare, 
analiza, înterpretare și propagarea datelor privind evenimentele legate de 
sănătate ce vor fi utilizate în acțiuni publice, pentru a reduce morbiditatea și 
mortalitatea și pentru a îmbunătății sănătatea.9 Cele mai multe echipe de 
control a infecțiilor culeg permanent anumite tipuri de date care țin de 
supraveghere, cum ar fi date privind anumite microorganisme cu rol de 
alertă. Acestea, de cele mai multe ori includ microorganismele subliniate în 
capitolul 10 al cărții. Microorganismele semnificative pentru controlul 
infecțiilor,  acestea fiind microorganismele care se răspândesc mai ușor, 
cauzează focare sau sunt mai dificil de tratat.  

Supravegherea este adeseori  concentrată pe anumite infecții 
nozocomiale, cum ar fi infecțiile de plagă chirurgicală, pneumoniile de 
ventilație sau infecțiile conexe anumitor dispozitive, infecțiile urinare 
asociate sondajului vezical sau septicemiile asociate cateterului vascular 
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central. Un studiu de amploare din Statele Unite, în anii 1980 a demonstrat 
valoarea supravegherii infecțiilor de plagă chirurgicală când datele culese și 
rezultatele studiului au fost prezentate chirurgilor.10  Retro-informarea  
chirurgilor a ajutat la concentrarea asupra importanței unei bune tehnici 
chirurgicale și poate fi folosită ca motivație pentru încurajarea schimbărilor 
comportamentale, acolo unde ratele de infecție raportate au fost mari. Acolo 
unde există, folosirea acestor programe de supraveghere a dus la reducerea 
ratei infecțiilor chirurgicale de plagă.9 
 
Scopurile principale ale supravegherii în controlul infecțiilor sunt:10, 11, 14  

• Detectarea schimbărilor în tabloul  infecțiilor nozocomiale 
și/sau procedurilor de prevenire și control care indică apariția 
unei probleme de tip infecţie. 

• Includerea culegerii de date în detectarea modelelor infecțioase 
(căi de transmitere, patogeni, secții) și/sau proceselor de 
control și prevenire a infecțiilor (igiena mâinilor, folosirea și 
rezistența la antibiotice, antibioprofilaxia). 

• Evaluarea performanței furnizorilor de servicii de sănătate.  
• Generarea de date ce pot fi aplicate într-o manieră pentru a 

îmbunătăți îngrijirile medicale.  
 

Supravegherea nu este cercetare, de aceea datele culese trebuie să se 
limiteze la ceea ce este de imediată importanță pentru hotărârea ţintelor 
asupra cărora este necesară concentrarea resurselor de prevenire și control a  
infecțiilor.  Rezultatele supravegherii trebuie furnizate cu regularitate și la 
timp echipelor medicale pentru a se putea alege acțiunile potrivite reducerii 
ratei infecțiilor intraspitalicești.12 Datele aduc elemente descriptive de bază 
privind numărul total de cazuri (constituie numărătorul), numărul total de 
pacienți, zile/dispozitiv, etc. (constituie numitorul).12 

Datele obținute prin supraveghere sunt esențiale când se 
stabilesc politicile locale de control, ghidurile și formarea profesională 
privind prevenirea infecțiilor nozocomiale.9,11 Fiecare spital trebuie să 
aibă un plan scris pentru supraveghere  la nivel instituţional.12   Acesta 
ar trebui să includă definițiile folosite, care infecții nozocomiale sunt 
monitorizate, cum sunt culese datele și frecvența culegerii acestora. De 
asemenea, trebuie să fie menționate persoanele responsabile de 
această activitate.12 

Supravegherea poate fi folosită drept standard de evaluare între 
diferite spitale.10,12  Totusi, se va acționa cu grijă la interpretarea 
datelor luând în considerare diferitele metode de colectare a datelor și 
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diferitele criterii folsite în mod particular când se compară datele 
dintre diferite secții, diferite instituții de sănătate sau chiar țări 
diferite.10 

 
Concluzii 

 
Auditul clinic este folosit în mod obișnuit în multe instituții de 

sănătate din întreaga lume pentru a asigura respectarea standardelor și 
totodată pentru a ajuta personalul să depisteze eşecurile din procesul de  
asistenţă și să îi orienteze în rezolvarea deficienţelor. Pentru ca auditul clinic 
să fie eficient trebuie să fie folosit acolo unde cultura organizațională suportă 
întrebările deschise, faptul că îngrijirile acordate nu sunt întotdeauna la cel 
mai înalt nivel posibil și există disponibilitate spre ameliorare continuă. 
Auditul clinic nu trebuie să fie făcut la scară mare, proiectele individuale mici 
pot fi la fel de eficiente în realizarea îmbunătățirilor, descoperirea unei 
probleme sau o idee bună pentru schimbare trebuie împărtășite cu colegii 
pentru obținerea unui beneficiu maxim pentru îngrijirea pacientului.  

Scopul supravegherii este prevenirea infecțiilor asociate cu 
îngrijirile de sănătate prin detectarea precoce a schimbărilor în 
incidența infecțiilor sau în epidemiologia microorganismelor și permite 
intervenții precoce. Datele sunt folositoare doar dacă sunt oferite în 
timp util celor care  trebuie să le cunoască pentru a putea ameliora 
calitatea îngrijirilor oferite.  
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Site-uri utile 

Următoarele link-uri sunt gratuite și conțin o multitudine de informații despre 
auditul clinic și ameliorarea îngrijirilor de sănătate: 
 
http://www.ihi.org 
http://www.institute.nhs.uk 
http://www.kingsfund.org.uk 
http://www.health.org.uk 
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http://www.institute.nhs.uk/
http://www.kingsfund.org.uk/
http://www.health.org.uk/


245 

  



246 

  

 



247 

CUPRINS 
 

Cuvânt înainte (dr. Sergiu Sîngeorzan) ...................................................................................................................................................... 6 
Prefață (Prof. univ. dr. Codruța Nemet  ) .................................................................................................................................................. 7 
 
CAPITOLUL 1 
Introducere în  microbiologie ....................................................................................................................................................................................... 9 

David Tucker 
 
CAPITOLUL 2 
Lanțul infecției .......................................................................................................................................................................................................................................... 29 

Kath Higgins 
 
CAPITOLUL 3 
Precauțiunile  standard pentru  prevenirea şi controlul  infecţiilor ..................................... 37 

Jean Lawrence 
 
CAPITOLUL 4 
Curățenia mediului de spital ....................................................................................................................................................................................... 59 

Louise Hodgson 
 
CAPITOLUL 5 
Decontaminarea instrumentelor chirurgicale ...................................................................................................................... 75 

Louise Hodgson și Carole Hallam 
 
CAPITOLUL 6 
Dispozitivele invazive................................................................................................................................................................................................................ 93 

Tracey Corner, Gill Runkee și Carole Hallam 
 
CAPITOLUL 7 
Prevenirea infecțiilor chirurgicale ............................................................................................................................................................ 125 

Eliza Simpson 
 
CAPITOLUL 8 
Tehnica aseptică ............................................................................................................................................................................................................................... 131 

Tracey Corner 
 
CAPITOLUL 9 
Evaluarea și îngrijirea  plăgilor ........................................................................................................................................................................ 145 

Helen Fearnley 
 



248 

CAPITOLUL 10 
Controlul infecţiilor determinate de microorganisme frecvent                           
implicate în nosocomialitate ................................................................................................................................................................................. 165 

Carole Hallam 
 
CAPITOLUL 11 
Precauții de izolare .................................................................................................................................................................................................................... 183 

Christine Berry și Carole Hallam 
 
CAPITOLUL 12 
Antibiotice și prescrierea corectă ............................................................................................................................................................... 201 

Anu Rajgopal 
 
CAPITOLUL 13 
Igiena alimentelor și a apei ....................................................................................................................................................................................... 215 

Sandra Mogford 
 
CAPITOLUL  14 
Audit și supraveghere .......................................................................................................................................................................................................... 233 

Mel Johnson și Liesl Millar 

 


