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1. Introducere  
 

În anul 2014, campania OMS „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” din data de 
5 mai, se concentrează pe rolul igienei mâinilor în combaterea 
multirezistenţeimicrobiene. Sunt propuse 2 activităţi cu caracter general: 

 Supravegherea prevalenţei globale a microorganismelor multirezistente - în care 
laboratoarele din toată lumea sunt invitate să trimită date despre 5 specii 
multirezistente (S. aureus meticilino-rezistent, enterococi vancomicino-rezistenţi, 
Gram negativi secretori de β-lactamaze cu spectru extins, Enterobacteriaceae 
rezistente la carbapeneme şi Acinetobacter spp. multirezistent), izolate din sânge 
şi urină, timp de 1 săptămână, între 1-23 martie 2014; 

 Supravegherea prevalenţei de moment a antibioprofilaxiei chirurgicale, într-o zi 
din intervalul 15 - 31 martie 2014.1 

Sunt propuse şi alte activităţi cu răspândire locală, prin care se reflectă importanţa 
igienei mâinilor în stoparea transmiterii germenilor multirezistenţi la personal şi pacienţi. 
De exemplu: 

 Se propune efectuarea de culturi de pe tegumentele mâinilor personalului medical 
cu feedback-ul rezultatelor; 

 Sau un experiment prin care se contaminează o zonă din mediul intraspitalicesc cu 
pudră de talc, după care cu o lampă cu lumină UV se identifică gradul de 
răspândire în secţie (pe tăbliile paturilor, monitoarele pacienţilor, uniformele, 
mâinile personalului, etc.). 

 
 
 
 

                                                             

1 http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2014/en/ 
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2. Infecţiile nosocomiale (IN) la nivel european şi în România 

2.1. În Europa 
 
Conform European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

aproximativ 4.100.000 de pacienţi contractează infecţii nosocomiale în fiecare an, în 
Uniunea Europeană. Numărul de decese consecutive acestei patologii este estimat la 
37.000. Cele mai prevalente sunt infecţiile de tract urinar, urmate de infecţii respiratorii, 
infecţii postoperatorii, septicemii/bacteriemii şi altele (inclusiv enterita cauzată de 
Clostridium difficile). Aproximativ 20-30% din infecţiile nosocomiale sunt considerate 
prevenibile.2 Impactul economic anual este de aproximativ 7 miliarde  €.  

În 2011-2012, 29 de ţări ale UE/EEA şi Croaţia au participat la primul studiu 
coordonat de ECDC, pentru determinarea prevalenţei de moment a infecţiilor 
nosocomiale şi a consumului de antibiotice în spitalele destinate tratării patologiei acute 
din Europa. S-au inclus spre analiză finală 231.459 patienţi din 947 de spitale. Datele 
dintr-o singură secţie s-au colectat într-o zi iar dintr-un spital, într-un interval mediu de 
12 zile.3 

Acest studiu confirmă faptul că patologia nosocomială este o importantă problemă 
de sănătate publică în Europa - 81.089 pacienţi (IC 95%: 64.624–105.895) au prezentat 
cel puţin o infecţie nosocomială, prevalenţa fiind de 5,7% (IC 95%: 4,5–7,4%). Numărul 
total anual de pacienţi cu cel puţin o infecţie nosocomială s-a estimat la 3,2 milioane, cu 
un larg interval de confidenţă – între 1,9 şi  5,2 milioane de pacienţi.3 

Dintr-un număr de 15.000 de IN, cele mai frecvente au fost pneumoniile (19,4%), 
urmate de infecţiile de plagă (19,6%), infecţiile urinare (19,0%), septicemiile/ 
bacteriemiile (10,7%) şi infecţiile gastro-intestinale (7,7%), din care cele cu C.difficile 
reprezintă  48%. Pneumonia s-a asociat cu intubarea în 33% din cazuri, infecţiile urinare 
au fost tributare sondajelor/instrumentărilor căilor urinare în 59,5% din cazuri, iar 
infecţiile sanguine au fost asociate cu cateterizarea în 39,5% din cazuri. Prevalenţa IN a 
fost semnificativ mai mare în rândul pacienţilor internaţi în Terapie Intensivă, unde 
19,5% aveau cel puţin o IN versus 5,2%, procentaj mediu în toate celelalte specialităţi. 
Deşi pacienţii din ATI reprezintă doar 5% din totalul pacienţilor unui spital, însumează 
16,5% din numărul total al celor cu patologie nosocomială. Cele mai prevalente tipuri de 
infecţie în Terapia Intensivă sunt infecţiile respiratorii (pneumoniile şi infecţiile de tract 
respirator inferior) şi septicemiile/bacteriemiile. Infecţiile urinare sunt mai frecvent 
întâlnite în departamentele de tip geriatric, psihiatric şi recuperare, în timp ce infecţiile de 
plagă au fost mai frecvente în chirurgie şi obstetrică-ginecologie. 

Prevalenţa IN a variat în funcţie de tipul spitalului. Spitalele primare au înregistrat 
o prevalenţă de 4,8%, în cele secundare a fost de 5,0%, iar în cele terţiare de 7,2%. 

Speciile cele mai frecvent izolate au fost E.coli (15,9%), Staphylococcus aureus 
(12,3%), Enterococcus spp. (9,6%), Pseudomonas aeruginosa (8,9%), Klebsiella spp. 
(8,7%), stafilococi coagulazo- negativi (7,5%), Candida spp. (6,1%), Clostridium difficile 

                                                             

2 http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-associated_infections/pages/index.aspx 
3 ECDC - Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European 
acute care hospitals 2011–2012, http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-
associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf 
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(5,4%), Enterobacter spp. (4,2%), Proteus spp. (3,8%) şi Acinetobacter spp. (3,6%). 
Rezistenţa la meticilină s-a evidenţiat la 41,2% din tulpinile de S.aureus iar rezistenţa la 
vancomicină s-a înregistrat la 10,2% dintre enterococi; 33,4% din tulpinile de 
Enterobacteriaceae izolate nu au fost sensibile la cefalosporinele de generaţia a III-a, cu 
un procentaj mai mare în cazul speciei K. pneumoniae. Lipsa de sensibilitate la 
carbapeneme s-a înregistrat la 7,6% din totalul tulpinilor de Enterobacteriaceae izolate  
(procentaj mai mare tot pentru K. pneumoniae), la 31,8% din tulpinile de P. aeruginosa şi 
81,2% din cele de Acinetobacter baumannii.3 

În 2011, 16 ţări UE au participat la supravegherea infecţiilor postoperatorii de 
plagă. S-a inclus un număr total de 424.871 intervenţii chirurgicale din 1.635 spitale, ce 
au identificat 8.371 de infecţii postoperatorii. Aproape jumătate din toate aceste infecţii 
au fost raportate după externarea pacientului. Incidenţa cumulativă a variat de la 0,7% 
după artroplastia totală de genunchi şi 9,2% după chirurgia colonului. Incidenţa 
cumulativă pentru infecţiile postoperatorii de plagă a fost de 3,5% după bypass-ul 
coronarian, 2,6% după cezariană, 1,4% după colecistectomie, 1% după artroplastia totală 
de şold şi 0,8% după laminectomie.4 

14 ţări (Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Luxembourg, 
Malta, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Marea Britanie) au participat şi la 
supravegherea unităţilor de Terapie Intensivă, cu date din 918 spitale şi 1.088 unităţi de 
ATI.4 

Pneumonia s-a identificat la 5,6% din pacienţii care au petrecut peste 2 zile în 
ATI, în 92% din cazuri asociată intubaţiei. Agenţii etiologici ai acestei patologii au fost 
reprezentaţi de Pseudomonas aeruginosa, urmat de Staphylococcus aureus (cu 41,9% 
MRSA), Klebsiella spp., E. coli şi Candida spp. Acinetobacter spp. este mai frecvent în 
Italia, Lituania, Portugalia, România, Slovancia şi Spania iar Klebsiella spp. în Italia, 
Lituania, Luxembourg, România şi Slovacia.  

Infecţiile sangvine s-au raportat la 3% dintre pacienţii ce au stat peste 2 zile în 
ATI. 36,7% din cazuri sunt postcateterizare, 35,1% sunt secundare unei alte infecţii 
(pulmonare, gastro-intestinale, urinare, de plagă postchirurgicală, tegumentară/de ţesuturi 
moi) iar 28,2% au origini necunoscute. Cel mai frecvent s-au izolat stafilococii 
coagulazo-negativi, urmaţi de Enterococcus spp., S. aureus, Klebsiella spp. şi Candida 
spp. Tulpinile de Acinetobacter spp. au fost mai prevalente în Italia, Lituania, Portugalia, 
Slovacia şi România. 4  

Infecţiile de tract urinar s-au raportat la 2,9% din pacienţii care au petrecut peste 2 
zile în ATI, în 96,3% din cazuri asociate cu utilizarea cateterului urinar. Speciile cele mai 
izolate au fost  E. coli, Candida spp. şi Enterococcus spp. 

Rezistenţa tulpinilor s-a ridicat la 41,6% în cazul S.aureus (MRSA), 4,4% la 
Enterococcus spp. (VRE), 29,8% P. aeruginosa rezistent la ceftazidim, în timp ce 
rezistenţa la cefalosporinele de generaţia a III-a s-a întâlnit la 32,1% dintre tulpinile de 
E.coli, 51,5% Klebsiella spp. şi 55,2% Enterobacter spp. Rezistenţa la carbapeneme s-a 

                                                             

4 ECDC - Annual epidemiological report 2013 - Reporting on 2011 surveillance data and 2012 epidemic 
intelligence data, http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/annual-epidemiological-report-
2013.pdf 
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raportat pentru 4,5% din tulpinile de Klebsiella spp., 1,6% pentru  E.coli, 4,5% pentru 
Enterobacter spp., 30,5% pentru P. aeruginosa şi 80,4% pentru Acinetobacter 
baumannii. 4 
 
2.2. În România 

Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 
(CNSCBT), rezultatele din cadrul supravegherii în sistem santinelă a infecţiilor de plagă 
şi a celor dobândite în unităţi de Terapie Intensivă, evidenţiază rate de incidenţă variate, 
de la 4,4% în secţia ATI a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
C.C. Iliescu”, 3,28% în Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. 
Octavian Fodor” Cluj-Napoca, respectiv 0,002 la Botoşani. Per global, rata de incidenţă 
se menţine mică.5  

În privinţa antibiorezistenţei, tulpinile de Acintobacter spp. şi Pseudomonas spp. 
izolate în sistem santinelă în Iaşi, au prezentat o rezistenţă la carbapeneme de 76,3%, 
respectiv de 81,8%. 

Pentru studiul european al prevalenţei de moment a IN din 2012, România a 
participat cu date analizate din 10 spitale. Rata globală de incidenţă a fost de 2,8%, iar 
infecţiile postoperatorii de plagă au reprezentat 26% din total. Au predominat S.aureus 
(13,86%) dintre germenii Gram pozitivi şi Klebsiella pneumoniae (33,9%) dintre 
germenii Gram negativi. 71,4% dintre tulpinile de S.aureus au fost meticilino-rezistente, 
33% dintre tulpinile de Klebsiella pneumonie au prezentat rezistenţă la cefalosporinele de 
generaţia a III-a iar 66% dintre tulpinile de Acinetobacter baumannii au fost rezistente la 
carbapeneme.5 

Din punct de vedere al rezistenţei bacteriene, România se încadrează în ţările din 
Estul Europei, cu procentaje foarte ridicate, aşa cum se observă din secţiunea următoare. 

 
3. Multirezistenţa bacteriană în Europa şi România  
 În prezent, în Europa circulă nu doar tulpini multirezistente (MDR) ci şi cu 
rezistenţă extinsă (XDR) sau chiar pan-rezistente (PDR). 
 În 2012, în ţările din UE/EEA, rezistenţa tulpinilor invazive de E.coli la 
cefalosporinele de generatia a III-a variat între 4,4% (Suedia) şi 38,1% (Bulgaria). Între 
2009 şi 2012 s-au înregistrat creşteri semnificative ale rezistenţei în 19 din 28 de ţări. De 
asemenea procentajul mediu a crescut semnificativ, de la 8,2% în 2009 la 11,8% în 
2012.6 Majoritatea acestor tulpini sunt secretoare de β-lactamaze cu spectru extins 
(BLSE). 
Procentajul mediu al rezistenţei la fluoroquinolone a fost de 22,3%, între 9,7% în Islanda 
şi 42,0% în Cipru şi Italia. Şi aici trendul este crescător în 10 ţări, cu scădere 
semnificativă statistic în Germania şi Ungaria. 
Pentru rezistenţa la aminoglicozide, procentajul mediu ponderat populaţional a fost de 
10,3%, cu variaţii între 3,6% (Islanda) şi 26,5% (Bulgaria). Creşteri semnificative 
statistic s-au înregistrat în 14 ţări. 

                                                             

5 CNSCBT - Raport de activitate CNSCBT pentru anul 2012, http://www.insp.gov.ro/cnscbt/ 
index.php?option=com_docman&Itemid=11 
6 ECDC -Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2012, http://www.ecdc.europa.eu/en/ 
publications/ Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2012.pdf 
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Rezistenţa la carbapeneme este încă rară în Europa, cu un procentaj mediu în 2012, de 
sub 0,1%. Majoritatea tulpinilor rezistente au fost raportate de Grecia şi Marea Britanie. 
Multirezistenţa tulpinilor (rezistenţă la cefalosporinele de generaţia a III-a + 
fluoroquinolone + aminoglicozide) s-a ridicat la 4,4%, cu diferenţe între 0,7% în Islanda 
şi 16,1% în Bulgaria. Şi aici s-a observat un trend crescător în 14 ţări. 
 

 
Fig. Nr.1 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de E.coli la cefalosporinele 
de generaţia a III-a – Europa, 2012 6 

 

 
Fig. Nr.2 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de E.coli la fluoroquinolone 
– Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.3 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de E.coli la aminoglicozide 
– Europa, 2012 6 

 

 
 

Fig. Nr.4 Variaţia geografică a multirezistenţei tulpinilor de E.coli (la cefalosporine de 
generaţia a III-a + fluoroquinolone + aminoglicozide) – Europa, 2012 6 
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 Klebsiella pneumoniae este o specie cunoscută pentru procentajele mari de 
rezistenţă. În cazul tulpinilor izolate din sânge sau LCR, în 2012, procentul mediu al 
rezistenţei la cefalosporinele de generaţia a III-a în ţările UE, a fost de 25,7%, cu minimul 
de 1,7% în Finlanda şi 74,8% în Bulgaria. Între 2009 şi 2012 s-a întregistrat un trend 
crescător în 8 ţări.   
Rezistenţa medie la fluoroquinolone a fost de 25,3%, cu variaţii între 2,1% (Finlanda) şi 
69,7% (Grecia). Trendul crescător a fost observat în 10 ţări, în timp ce în Cehia, Cipru, 
Danemarca şi Norvegia s-au înregistrat scăderi semnificative statistic.  
Pentru aminoglicozide, procentajul mediu a fost de 22,2%, între 0 în Islanda şi 63,4% în 
Lituania. Şi aici s-au înregistrat creşteri ale rezistenţei în 10 ţări, în timp ce doar Finlanda 
a raportat scăderi semnificative. 
Rezistenţa medie la carbapeneme a tulpinilor invazive de K. pneumoniae a fost de 6,2%, 
între 0 în 7 ţări şi 60,5% în Grecia. Creşteri importante s-au înregistrat în 5 ţări – Franţa, 
Grecia, Italia, Norvegia şi Spania. 
Rezistenţa combinată (la cefalosporinele de generaţia a III-a + aminoglicozide + 
fluoroquinolone) a variat între 0% în Islanda şi 59,9% în Grecia, cu un procentaj mediu 
de 18,5%. Trenduri crescătoare s-au înregistrat în 11 ţări, cu scădere semnificativă doar în 
Danemarca.  

 

 
Fig. Nr.5 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de K. pneumoniae la 
cefalosporinele de generaţia a III-a – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.6 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de K. pneumoniae la 
fluoroquinolone – Europa, 2012 6 
 

 
Fig. Nr.7 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de K. pneumoniae la 
aminoglicozide – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.8 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de K. pneumoniae la 
carbapeneme – Europa, 2012 6 

 
Fig. Nr.9 Variaţia geografică a multirezistenţei tulpinilor invazive de K.pneumoniae (la 
cefalosporine de generaţia a III-a + fluoroquinolone + aminoglicozide) – Europa, 2012 6 
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 În 2012, Pseudomonas aeruginosa a înregistrat procente de rezistenţă de peste 
10% în majoritatea ţărilor, în special în sudul şi estul Europei.  
Procentul mediu al rezistenţei la piperacilină a fost de 19,8%, cu un minim de 3,1% în 
Marea Britanie şi un maxim de 47,5% în România. Austria, Danemarca, Irlanda, Italia şi 
Suedia au înregistrat creşteri în 2012 versus 2009, iar Slovenia şi Malta au raportat 
scăderi semnificative. 
Pentru ceftazidim, rezistenţa medie s-a ridicat la 13,5%, cu un minim de 2,8% în Olanda 
şi un maxim de 48,6% în România. Austria, Irlanda, Italia şi Ungaria au raportat creşteri 
ale rezistenţei, în timp ce în Cehia şi Malta s-au înregistrat scăderi semnificative. 
Pentru fluoroquinolone, procentul mediu de rezistenţă este mai mare - 21,0%, cu variaţii 
între 0 în Malta şi 56,3% în Slovacia. Dacă în Portugalia s-a observat un trend crescător, 
scăderi semnificative statistic s-au înregistrat în Cehia, Ungaria, Italia şi Malta. 
La aminoglicozide, rezistenţa medie s-a ridicat la 18,4%, cu 0 în Islanda şi 48,8% în 
România. 4 ţări – Cipru, Danemarca, Norvegia şi Suedia, au înregistrat creşteri, în timp 
ce trenduri descrescătoare s-au identificat doar în Cehia şi Ungaria. 
Rezistenţa  medie la carbapeneme a fost de 17,1%, cu 3,2% în Malta şi 51,2% în 
România. Creşteri semnificative s-au înregistrat în Austria, Cipru, Grecia şi Portugalia. 
Cehia întră în categoria ţărilor cu evoluţie favorabilă, prin reducerea rezistenţei.  
Multirezistenţa  (R la 3 sau mai multe clase antibacteriene) s-a întâlnit la 13,8% din 
tulpini (procentaj mediu). Trendul a fost crescător în Austria, Irlanda, Portugalia şi 
Suedia, în timp ce Ungaria şi Cehia au raportat scăderi semnificative. 
 

 
Fig. Nr.10 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de P. aeruginosa la 
piperacilină (± tazobactam)  – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.11 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de P. aeruginosa la 
ceftazidim – Europa, 2012 6 

 

 
Fig. Nr.12 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de P. aeruginosa la 
fluoroquinolone – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.13 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de P. aeruginosa la 
aminoglicozide – Europa, 2012 6 

 
Fig. Nr.14 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de P. aeruginosa la 
carbapeneme – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.15 Variaţia geografică a multirezistenţei tulpinilor invazive de P.aeruginosa  – 
Europa, 2012 6 

 Majoritatea tulpinilor de Acinetobacter spp. izolate au fost rezistente la mai multe  
clase antibacteriene. Rezistenţa la fluoroquinolone a variat între 0 în Olanda şi Norvegia 
şi 93,1% în Grecia. Pentru aminoglicozide, procentajele s-au situat între 1,7% în Olanda 
şi 83,1% în Italia. Faţă de carbapeneme, rezistenţa a fost între 0 în Norvegia şi 87,8% în 
Italia. Cel mai frecvent fenotip de rezistenţă a inclus lipsa de sensibilitate la toate cele 3 
clase antibacteriene (fluoroquinolone + aminoglicozide + carbapeneme) şi s-a identificat 
în 51% dintre tulpini. Dacă în Olanda şi Norvegia nu s-au identificat astfel de tulpini, în 
Italia 78,0% din totalul izolatelor au aparţinut acestui fenotip.  
 

 
Fig. Nr.16 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de Acinetobacter spp. la 
fluoroquinolone – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.17 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de Acinetobacter spp. la 
aminoglicozide – Europa, 2012 6 
 

 
Fig. Nr.18 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de Acinetobacter spp. la 
carbapeneme – Europa, 2012 6 
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Fig. Nr.19 Variaţia geografică a multirezistenţei tulpinilor invazive de Acinetobacter spp. 
(la fluoroquinolone + aminoglicozide + carbapeneme) – Europa, 2012 6 

 
 Procentul rezistenţei tulpinilor de Streptococcus pneumoniae la penicilină a fost 
sub 10% în majoritatea ţărilor raportoare, în timp ce rezistenţa la penicilină + macrolide a 
fost sub 10% în mai mult de jumătate dintre ţări.  
 

 
Fig. Nr.20 Variaţia geografică a rezistenţei tulpinilor invazive de Streptococcus 
pneumoniae (la peniciline + macrolide) – Europa, 2012 6 
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 Procentajul mediu de MRSA este de 17,8%, cu 0,7% în Suedia şi 53,9% în 
România.  Trendul descrescător este semnificativ în Belgia, Croaţia, Franta, Germania, 
Ungaria, Irlanda şi Marea Britanie, în timp ce doar 4 ţări au raportat creşteri semnificative 
(Norvegia, Polonia, Portugalia şi România). MRSA rămâne o problemă de sănătate 
publică, în special în sudul şi estul Europei. 
 

 
Fig. Nr.21 Variaţia geografică a rezistenţei la meticilină a tulpinilor invazive de S. aureus  
– Europa, 2012 6 

 
 Rezistenţa la aminoglicozide pentru tulpinile de E. faecalis este frecventă, în 
majoritatea ţărilor fiind peste 25%, între 10,4% în Cipru şi 56,2% în Ungaria. Scăderi 
semnificative s-au observat în Cipru, Grecia, Germania şi Spania.  
 Rezistenţa la vancomicină a E. faecium  este de 8,1%, cu variaţii între 0 (Bulgaria, 
Croaţia, Estonia, Islanda, Luxembourg, Malta, Olanda, Slovenia şi Suedia) şi 44,0% în 
Irlanda. 

 

4. Igiena mâinilor 

Igiena mâinilor este temelia oricărui program de prevenţie şi control, cu rol 

important în reducerea transmiterii infecţiilor. Orice unitate medicală trebuie să-şi 

implementeze un program privind igiena mâinilor, cu monitorizare periodică, feedback-ul 

rezultatelor şi preocupări permanente de îmbunătăţire a aderenţei personalului la această 

conduită. 

Flora microbiană rezidentă este protectoare şi mai puţin asociată cu infecţiile 

nosocomiale, dar poate contamina cavităţile sterile ale organismului, ochiul şi 

tegumentele lezate. Flora tranzitorie colonizează epiderma şi cauzează frecvent patologie 

nosocomială, transmisă prin contact direct cu pacientul sau indirect prin suprafeţele 

contaminate din mediu.  
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În aceste condiţii, mâinile personalului medical reprezintă modalitatea de  transmitere cea 

mai frecventă a infecţiilor nosocomiale, iar igiena mâinilor, o primă măsură eficientă de 

prevenţie a acestei patologii şi de scădere a răspândirii germenilor multirezistenţi.7 

Atât mâinile cât şi mănuşile medicale se pot contamina cu Staphylococcus aureus, 

enterococi, Clostridium difficile, bacili Gram-negativi şi unele virusuri (virusul sinciţial 

respirator şi rhinovirusuri), prin drenarea plăgilor, atingerea zonelor infectate, a 

tegumentelor sau a suprafeţelor contaminate din mediul spitalicesc, în special cele din 

imediata vecinătate a pacientului. Unele activităţi (contactul direct cu bolnavul, cu 

fluidele/excretele, schimbatul scutecelor, terapia respiratorie) determină o mare 

încărcătură microbiană pe mâinile personalului medical. Cei cu dermatite sau leziuni ale 

tegumentelor pot rămâne colonizaţi pe termen lung. Zona subunghială poate acumula o 

mare concentraţie de bacterii şi fungi. Unghiile artificiale contribuie la transmiterea 

patogenilor, în special a germenilor Gram-negativi, mai mult decât unghiile naturale, în 

ciuda măsurilor de spălare pe mâini sau/şi a antisepsiei. Patologia unghială reduce 

eficienţa spălatului pe mâini. Tegumentul de sub inele (inclusiv de sub verighete) este 

mai colonizat cu microorganisme, iar inelele mari, voluminoase, ca şi unghiile lungi pot 

puncţiona mănuşile.8 Multe tulpini bacteriene mutirezistente, incluzând MRSA şi VRE, 

se pot transmite pe această cale. O decontaminare adecvată poate fi eficientă în reducerea 

transmiterii acestor germeni, la fel ca şi în cazul celor non-rezistenţi.  

În general complianţa personalului medical este adesea suboptimală (sub 40% - în 

absenţa unor intervenţii speciale), influenţată de numeroşi factori comportamentali, 

materiali (lipsa echipamentelor/consumabilelor) sau constrângeri de timp. Variază şi în 

funcţie de intensitatea activităţii, tipul secţiei, categoria profesională sau perioada din 

zi/din săptămână. Uzual este mai redusă în secţii de Terapie Intensivă, la medici şi înainte 

de atingerea unui bolnav, dar mai bună în situaţii ce vizează propria protecţie: după 

expunerea la fluide biologice, după utilizarea mănuşilor sau după contactul cu pacientul 

sau mediul din jurul pacientului.8  

 

 Igiena mâinilor poate fi efectuată prin spălare cu apă şi săpun sau antiseptice pe 

bază de alcool.  

  

 Cele mai utilizate antiseptice pentru mâini sunt alcoolul, clorhexidina, 

hexaclorofen-ul, iodul şi iodoforii, compuşii cuaternari de amoniu şi triclosan-ul.8 Toţi 

sunt eficienţi împotriva germenilor Gram-pozitivi şi negativi, cu eficacitate maximă 

                                                             

7 Monica Licker, Emilia Nicoară, Luminiţa Bădiţoiu, Elena Hogea, Delia Muntean, Florin Horhat, Roxana 
Moldova. GHID PENTRU PREVENŢIA MULTIREZISTENŢEI BACTERIENE, Editura Eurobit, 
Timişoara 2011:130-139 
8 Allegranzi B., Kilpatrick C., Pittet D. Hand Hygiene in IFIC Basic Concepts of Infection Control, 
International Federation of Infection Control, 2 Edition, Portadown, 2011: 137-52 
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demonstrată la alcooli şi iodofori. Fungii şi micobacteriile sunt eliminate mai eficient cu 

alcooli şi mai puţin cu clorhexidină sau hexaclorofen.  

 Conform OMS, antisepticele pe bază de alcool sunt de preferat, pentru că au 

spectrul antimicrobian cel mai larg, necesită timp scurt (20-30 sec.) pentru o 

decontaminare eficientă, toleranţa tegumentelor este bună şi sunt uşor disponibili. 

Eficacitatea antisepticelor bazate pe alcooli depinde de calitatea lor, cantitatea utilizată, 

timpul de contact şi acoperirea completă a suprafeţei mâinii. Formulele recomandate de 

OMS conţin fiecare 75% v/v izopropanol sau 80% v/v etanol. Sunt disponibile sub formă 

de soluţii (cu vâscozitate redusă), geluri sau materiale impregnate.  

Niciunul din aceste antiseptice nu are acţiune împotriva sporilor bacterieni şi a 

oochiştilor de protozoare, deşi prin efectul mecanic al spălării pe mâini cu apă şi săpun, 

sunt parţial îndepărtaţi.  

 

 În cazul îngrijirii unui pacient cu tulpini multirezistente, se preferă utilizarea unui 

antiseptic, în locul spălării cu apă şi săpun. Dar nu trebuie uitat că anumite bacterii cu 

rezistenţă intrinsecă pot fi rezistente la unele antiseptice (ex: Providencia stuartii sau 

Pseudomonas aeruginosa sunt rezistente la triclosan).9 Soluţiile alcoolice nu distrug 

Clostridium difficile! De asemenea, tulpinile pot deveni rezistente după o perioadă de 

folosire sistematică, fapt pentru care se recomandă rotaţia produselor. 

  

Recomandările ghidului OMS privind igiena mâinilor în sistemul sanitar şi 

metodologia de implementare includ: 

1. Indicaţii pentru igiena mâinilor 

 spălarea cu apă şi săpun când tegumentul este vizibil murdărit cu sânge sau alte 

fluide biologice, sau după utilizarea toaletei; 

 dacă se suspectează patogeni formatori de spori (inclusiv în epidemii cu C. 

difficile), se preferă spălatul pe mâni cu apă şi săpun; 

 utilizarea antisepticelor pe bază de alcool este preferată pentru antisepsia uzuală 

a mâinilor în toate situaţiile clinice descrise mai jos, dacă mâinile nu sunt vizibil 

murdărite (în lipsa preparatelor pe bază de alcool, se spală cu apă şi săpun): 

 înainte şi după atingerea unui bolnav; 

 înainte de atingerea unui dispozitiv invaziv, indiferent dacă se poartă sau nu 

mănuşi; 

 după contactul cu fluidele biologice, excreţiile, mucoasele, tegumentele 

lezate/pansarea plăgilor; 

 la trecerea de la o parte contaminată a corpului la alta, la acelaşi pacient; 

                                                             

9 Nicolle L.E. Infection control programmes to contain antimicrobial resistance, World Health Organization 
2001: 9-15, disponibil pe http://www.who.int/csr/ resources /publications/ drugresist/infection_control.pdf 
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 după contactul cu suprafeţe inerte sau obiecte (inclusiv echipament medical) 

din imediata vecinătate a pacientului; 

 după îndepărtarea mănuşilor sterile sau nonsterile.8  

 înainte de administrarea medicaţiei sau pregătirea hranei trebuie practicată 

igiena cu antiseptice pe bază de alcool sau spălarea mâinilor cu apă şi săpun 

antimicrobian; 

 NU se utilizează concomitent săpun şi antiseptice. 

 
Fig. Nr.22. 5 momente importante pentru igiena mâinilor – Sursă: OMS 

 

2. Selecţia şi păstrarea produselor pentru igiena mâinilor 

 Trebuie asigurate produse eficiente, cu potenţial mic de iritabilitate. Pentru a 

maximiza şansele de acceptare a produselor pentru igiena mâinilor, se cere părerea 

personalului medical despre toleranţa tegumentară. Criteriile după care se selectează un 

antiseptic sunt: 

 eficacitate antimicrobiană demonstrată, conform standardelor internaţionale; 

 toleranţă dermică bună şi reacţii tegumentare minime; 

 timp minim de uscare (cele cu timp prelungit pot afecta practicile de igienă 

adecvată a mâinilor); 

 costuri accesibile; 
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 preferinţele estetice ale personalului şi pacienţilor (în privinţa culorii, texturii, 

uşurinţei de utilizare); 

 disponibilitatea/funcţionarea dispenserelor. 

 Alocarea raţională a facilităţilor (chiuvete, săpun, dispensere) ca şi o bună 

mentenanţă sau uşurinţa în utilizare sunt esenţiale pentru reuşita programului de igienă a 

mâinilor. Ideal, trebuie combinate dispensere sub diverse forme (pentru buzunar, montate 

pe perete sau cele plasate pe noptiere, tăblia patului, măsuţa patului etc.) 

Când se selectează produsele pentru igiena mâinilor: 

 trebuie cunoscută orice interacţiune între produsele utilizate pentru curăţarea 

mâinilor şi cele pentru îngrijirea tegumentelor sau tipurile de mănuşi utilizate 

în instituţie; 

 dispenserele trebuie să fie accesibile,  cu funcţionare adecvată, iar cele pentru 

produsele alcoolice trebuie să primească aprobare pentru materiale 

inflamabile; 

 compararea costurilor trebuie efectuată doar pentru produsele ce îndeplinesc 

criteriile de eficacitate, toleranţă tegumentară şi acceptabilitate. 

 Este interzisă completarea săpunului sau a produselor alcoolice într-un dispenser 

parţial gol. Dacă acesta este reutilizat, trebuie supus în prealabil unor proceduri de 

curăţare. 

 

3. Utilizarea mănuşilor 

 Mănuşile reduc contaminarea mâinilor, transmiterea patogenilor şi ajută la 

controlul infecţiilor nosocomiale, alături de alte măsuri. În schimb, utilizarea aceleiaşi 

perechi de mănuşi timp de câteva ore (în care se îngrijesc mai mulţi pacienţi şi se ating 

suprafeţe diverse) este o practică defectuoasă foarte frecventă.  

Utilizarea mănuşilor nu înlocuieşte igiena mâinilor fie prin spălare, fie prin antisepsie. 

Trebuie purtate când se anticipează contactul cu sângele sau alte materiale potenţial 

infecţioase, cu mucoasele sau tegumentele lezate. Nu se permite purtarea aceloraşi 

mănuşi pentru îngrijirea mai multor pacienţi. De asemenea, trebuie schimbate la trecerea 

de la o zonă contaminată la altă zonă a aceluiaşi pacient (incluzând tegumentele lezate, 

mucoasele sau dispozitivele medicale). Personalul trebuie să cunoască tehnica corectă de 

punere/ îndepărtare a mănuşilor. Spălarea sau antisepsia mâinilor trebuie efectuată înainte 

de luarea mănuşilor ca şi imediat după îndepărtarea lor. Dacă mănuşile sunt perforate sau 

tăiate, trebuie îndepărtate şi asigurată igiena mâinilor. Reutilizarea mănuşilor nu este 

recomandată.  

 

4. Alte aspecte 

 Este recomandat ca personalul medical să nu poarte unghii artificiale sau extensii, 

când au contact direct cu pacienţii. Unghiile naturale trebuie tăiate scurt. Se recomandă 

ferm ca personalul de îngrijire să nu poarte inele sau alte bijuterii. 
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5. Programe educaţionale şi motivaţionale pentru personalului medical 

 Programele de promovare a igienei mâinilor trebuie concentrate pe factorii 

comportamentali. Strategia trebuie să fie multimodală, incluzând educaţia personalului 

(despre activităţile ce determină contaminarea mâinilor, despre avantajele/dezavantajele 

diferitelor metode utilizate pentru igiena mâinilor) şi suportul executiv pentru 

implementare. Ulterior se asigură monitorizarea aderenţei personalului la practicile 

recomandate şi oferirea feedback-ului privind performanţele. Trebuie încurajat 

parteneriatul între pacienţi, familiile lor şi personalul medical, în vederea promovării 

igienei mâinilor în unităţile sanitare. 

 

6. Responsabilităţi instituţionale şi guvernamentale 

 Este esenţial ca administratorii medicali să se asigure că promovează o strategie 

multimodală de igienă a mâinilor şi de siguranţă pentru pacienţi. Trebuie asigurat accesul 

la apă curentă, sigură şi la facilităţile necesare pentru spălarea mâinilor. De asemenea, 

trebuie asigurate antisepticele pe bază de alcool, la locul de îngrijire a pacientului. 

Aderenţa la igiena mâinilor trebuie privită ca o prioritate instituţională, pentru care 

trebuie oferit management adecvat, suport administrativ şi resurse financiare. Managerii 

de spital trebuie să se asigure că personalul medical îşi dedică timp pentru training în 

domeniul controlului infecţiilor, inclusiv pentru şedinţe privind metodele de igienă a 

mâinilor.   

 Producţia antisepticelor şi stocarea lor trebuie să adere la standardele naţionale şi 

la cerinţele locale legale. Forurile guvernamentale trebuie să impună igiena mâinilor ca o 

prioritate naţională, cu dezvoltarea de programe coordonate, asigurarea monitorizării şi 

sustenabilitate pe termen lung. Trebuie promovată igiena mâinilor şi în comunitate, în 

scop autoprotector, dar şi pentru protecţia colectivă. Unităţile medicale trebuie încurajate 

să utilizeze igiena mâinilor drept indicator de calitate şi să-şi dezvolte capacităţi puternice 

de prevenţie/control al infecţiilor nosocomiale. 

 Strategia multimodală de îmbunătăţire a igienei mâinilor elaborată de OMS, 

include: 

1. schimbarea sistemului – infrastructura necesară trebuie să permită igiena personalului, 

cu acces la apă curentă permanentă, sigură, săpun, prosoape de unică folosinţă şi 

antiseptice. 

2. educarea personalului privind importanţa transmiterii încrucişate şi a momentelor în 

care este necesară igiena mâinilor - trebuie arătate procedurile corecte de antisepsie şi 

spălare prin prezentări, postere, materiale video, demonstraţii practice, module de 

autoeducaţie sau combinaţia acestor sisteme. 

3. evaluare şi feedback – monitorizarea igienei şi a cunoştinţelor personalului trebuie 

urmată de feedback-ul rezultatelor. Standardul de aur în măsurarea complianţei este 

observaţia directă. Monitorizarea electronică a acţiunilor de igienă a mâinilor şi evaluarea 



 22

consumului de antiseptice bazate pe alcool pot fi utilizate ca metode indirecte sau markeri 

surogaţi. 

 4. punerea de afişe la locul de muncă, pentru a reaminti personalului importanţa igienei 

mâinilor şi tehnicile corecte. 

5. climat instituţional de siguranţă – se realizează prin conştientizarea capacităţii 

individuale/instituţionale de ameliorare, inclusiv a igienei mâinilor, participări active şi 

parteneriate cu pacienţii/cu organizaţiile lor. Programul de igienă a mâinilor trebuie să 

includă atât personalul de la toate nivelurile, cât şi vizitatorii, pacienţii şi familiile 

acestora.10 

 
În România, igiena mâinilor este cuprinsă în Ordinul MS nr. 916 din 27/07/2006, 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare. În anexa 4 la aplicarea precauţiunilor universale, se 
prezintă şi importanţa, circumstanţele şi modul de spălare a mâinilor: 

 
„IMPORTANŢA:  
- cel mai important şi uneori singurul mod de prevenire a contaminării şi diseminării agenţilor 
microbieni.  
CÂND?  
- la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă;  
- la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi;  
- înainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie bolnavii cu mare receptivitate;  
- înainte şi după aplicarea unui tratament;  
- înainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive;  
- după scoaterea mănuşilor de protecţie;  
- după scoaterea măştii folosită la locul de muncă;  
- înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os;  
- după folosirea batistei;  
- după folosirea toaletei;  
- după trecerea mâinii prin păr;  
- după activităţi administrative, gospodăreşti.  
CUM?  
- îndepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor;  
- unghii îngrijite, tăiate scurt;  
- utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obişnuită;  
- două săpuniri consecutive;  
- în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al spălatului, dar nu ca 
rutină; 
- în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor:  
- după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a celor cu imunodepresie severă;  
- înainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (în abordurile vasculare şi efectuarea de 
puncţii lombare este obligatoriu portul mănuşilor), schimbarea pansamentelor (atenţie mănuşi), 
termometrizare intrarectală, clisme, toaleta lehuzei (atenţie - mănuşi);  
- după efectuarea toaletei bolnavului la internare;  

                                                             

10  The five key components of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy, 
http://www.who.int/gpsc/country_work/pilot_sites/introduction/en/ 
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- după manipularea şi transportul cadavrelor;  
- înainte şi după efectuarea examenelor şi tratamentelor oftalmologice, ORL, stomatologice şi în 
general înainte şi după orice fel de manevră care implică abordarea sau producerea unor soluţii de 
continuitate (atenţie-mănuşi),  
- spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor: - ŞTERGEREA, USCAREA este 
OBLIGATORIE  
- cu hârtie prosop;  
- prosop de unică întrebuinţare „.11   
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