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PARTEA I. REVIZUIREA DATELOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND IGIENA MÂINII 
 

1.Termeni 
Produse pentru igiena mâinii. Antiseptic de frecare pe bază de alcool. Un preparat (lichid, 
gel sau spumă) pe bază de alcool, conceput pentru aplicarea pe mâini urmată de frecarea lor pentru 
a inactiva microorganismele şi/sau suprima temporar creşterea acestora. Astfel de preparate pot  
conţine unul sau mai multe tipuri de alcooli, alte ingrediente active, excipienţi, precum şi umectanţi. 
 
Săpun (medicinal) antimicrobian. Săpun (detergent) conţinând un agent antiseptic la o concentraţie 
suficientă pentru a inactiva microorganismele şi/sau suprima temporar creşterea acestora. Acţionând 
ca un detergent, un astfel de săpun poate disloca microorganismele tranzitorii sau alţi contaminanţi de 
pe piele pentru a facilita eliminarea lor ulterioară cu apă. 
 
Agent antiseptic. O substanţă antimicrobiană care inactivează microorganismele sau inhibă creşterea 
lor  pe ţesuturile vii. Exemplele includ alcoolii, gluconatul declorhexidina (OGC), derivaţii clorinaţi, 
iodul, cloroxilenolul (PCMX), compuşii cuaternari de amoniu şi triclosanul. 
 
Şerveţel antiseptic pentru mâinii. Un articol textil sau din hârtie, pre-umezit cu un antiseptic şi 
folosit pentru ştergerea mâinilor în scopul inactivării şi /sau eliminării contaminării microbiene. 
Şerveţelele antiseptice pot fi considerate o alternativă la spălarea mâinilor cu săpun non-antimicrobian 
şi apă, dar, pentru că nu sunt la fel de eficiente în reducerea numărului de bacterii ca frecarea cu 
antiseptice pe bază de alcool sau spălarea cu săpun antimicrobian şi apă, şerveţelele nu le pot înlocui 
pe cele din urmă. 

Detergent (agent tensioactiv, surfactant). Compuşi care posedă proprietăţi de curăţare. Aceştia 
conţin o parte hidrofilă şi una lipofilă şi pot fi clasificaţi în patru grupe: anionici, cationici, amfoteri şi 
non-ionici. Deşi produsele folosite în instituţiile de sănătate pentru spălarea mâinii, inclusiv cele 
antiseptice, pot aparţine unor clase variate de detergenţi, în acest ghid termenul de "săpun" 
va fi folosit pentru a desemna generic aceste produse.  
 
Săpun simplu.  
Detergenţi care nu conţin agenţi antimicrobieni, decât cel mult în calitate de conservanţi. 
 
Agent antiseptic fără apă. Un agent antiseptic (lichid, gel sau spumă) care nu necesită apă la 
utilizare. După aplicare, se freacă mâinile între ele până când pielea se simte uscată. 
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Practici de igiena mânii 
 
Spălarea mâinilor cu antiseptice. Spălarea mâinilor cu săpun şi apă sau cu alţi detergenţi ce conţin 
un agent antiseptic.  
 
Frecarea mâinilor cu antiseptice. Procedeu pentru a reduce sau inhiba 
dezvoltarea microorganismelor fără a fi nevoie de o sursă de apă şi care în consecinţă nu necesită 
clătire sau uscare/ştergere cu prosoape sau alte mijloace. 
 
Antisepsie pentru mâini/decontaminare/degerminare. Reducerea sau inhibarea creşterii micro-
organismelor prin frecarea/spălarea mâinii cu antiseptice. 
 
Îngrijirea mâinii. Acţiuni pentru a reduce riscul de descuamare sau iritare a pielii. 
 
Spălarea mâinilor. Spălarea mâinilor cu săpun simplu/antimicrobian şi apă. 
 
Curăţarea mâinilor. Parte a igienei mâinii referitoare la eliminarea murdăriei, materiilor 
organice şi/sau a microorganismelor, prin procedee fizice sau mecanice. 
 
Dezinfecţia mâinilor este un  termen larg folosit în unele părţi ale lumii şi se poate referi la  
spălarea/frecarea antiseptică, antisepsia/decontaminarea/degerminarea mâinii, spălarea mâinilor cu 
săpun antimicrobian şi apă, antisepsia sau frecarea mâinilor în scop igienic. Deoarece dezinfecţia se 
referă în mod normal la decontaminarea suprafeţelor şi obiectelor, acest termen nu este utilizat în  
acest Ghid. 
 
Antisepsia igienică a mâinii. Tratatarea mâinilor prin spălare/frecare antiseptică pentru a reduce flora 
microbiană tranzitorie, fără a afecta în mod necesar flora proprie a pielii. 
 
Frecarea mâinilor în scop igienic. Tratatarea mâinilor cu un preparat antiseptic pentru a reduce  
flora tranzitorie, fără a afecta în mod necesar flora proprie a pielii. Aceste preparate au spectru larg 
şi acţiune rapidă, iar aplicarea lor îndelungată nu este necesară.   
 
Spălarea mâinilor. Tratatarea mâinilor cu un antiseptic şi apă pentru a reduce flora tranzitorie, fără a 
afecta în mod necesar flora proprie a pielii. Deşi preparatele au spectru larg, această metodă este mai 
puţin eficace şi acţionează mai lent decât frecarea antiseptică.  
 
Antisepsia chirurgicală/ pregătirea preoperatorie a mâinii. Spălarea/frecarea antiseptică efectuată 
preoperator de către echipa de chirurgi pentru eliminarea florei tranzitorii şi reducerea florei proprii a 
pielii. Antisepticele utilizate  au activitate antimicrobiană persistentă. Perierea preoperatorie se referă 
la pregătirea preoperatorie a mâinii cu apă şi săpun antimicrobian. Frecarea preoperatorie se referă 
la pregătirea preoperatorie a mâinii prin frecare cu preparate pe bază de alcool, fără utilizarea apei. 
 
Termeni asociaţi 
 
Efect cumulativ. Creşterea efectului antimicrobian prin aplicarea repetată a unui antiseptic. 
 
Eficacitate/eficace. Efectul (posibil) al aplicării unei metode privind igiena mâinii atunci când este 
testată în laborator sau in vivo. 
 
Eficientă/eficient. Rezultatele clinice ale testării unui produs pentru igiena mâinii în privinţa 
potenţialului său de a reduce răspândirea agenţilor patogeni. 
 
Excipient. Substanţă inertă inclusă în formularea unui preparat pentru a servi ca vehicul pentru 
substanţa activă. 
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Zona de îngrijiri. Concept  legat de  vizualizarea "geografică" a momentelor-cheie privind igiena 
mâinii. Aceasta include toate suprafeţele din afara zonei alocate pacientului X, de ex. alţi pacienţi şi 
zonele aferente acestora precum şi restul unităţii medicale. 
 
Umectant. Ingredient(e) adăugat(e) în produsele pentru igiena mâinii în scopul hidratării pielii. 
 
Mănuşi medicale. Mănuşi de unică folosinţă utilizate în timpul procedurilor medicale; sunt incluse 
aici mănuşile pentru examinare (sterile sau nesterile), mănuşile chirurgicale şi mănuşile medicale 
pentru manipularea agenţilor chimioterapeutici (mănuşi de chimioterapie). 
 
Zona pacientului. Concept legat de vizualizarea "geografică" a momentelor-cheie privind igiena 
mâinii. Aceasta conţine pacientul şi împrejurimile sale imediate. Sunt incluse pielea intactă a 
pacientului şi toate suprafeţele  atinse sau în contact fizic direct cu pacientul, precum şinele de pat, 
noptieră, lenjeria de pat, tuburile de perfuzie şi alte echipamente medicale. În plus, zona cuprinde 
suprafeţele frecvent atinse de către PMS care îngrijeşte pacientul, precum monitoarele, butoanele şi 
alte asemenea suprafeţe. 
 
Activitate persistentă. Activitatea antimicrobiană prelungită sau extinsă care împiedică dezvoltarea 
sau supravieţuirea microorganismelor după aplicarea unui antiseptic dat, denumită  de asemenea, 
activitate "reziduală", "susţinută" sau "remanentă". Atât ingredientele active substantive (vide infra 
substantivitate) cât şi cele non-substantive pot avea un efect persistent, reducând semnificativ 
creşterea microorganismelor după aplicare. 
 
Punct de îngrijire. Locul unde se întâlnesc trei elemente: pacientul PMS şi tratamentul care 
implică contactul cu pacientul sau cu împrejurimile sale (incluse în zona pacientului). Conceptul 
ilustrează necesitatea de a se efectua igiena mâinii la momente recomandate exact acolo unde se 
acordă îngrijirile. Aceasta impune ca un produs pentru igiena mâinii (de exemplu, un antiseptic de 
frecare pe bază de alcool, dacă este disponibil), să fie uşor accesibil la locul aplicării tratamentului 
şi cât mai la îndemână. Produsele specifice punctului de îngrijire trebuie să fie accesibile fără a fi 
nevoie să se părăsească zona pacientului. 
 
Flora rezidentă. Microorganisme rezidente sub celulele superficiale ale stratului cornos,  găsite de 
asemenea pe suprafaţa pielii. 
 
Substantivitate. Proprietate a unor ingrediente active care aderă la stratul cornos şi oferă un efect 
inhibitor asupra creşterii de bacterii, rezistând pe piele după clătire sau uscare. 
Microorganisme surogat . Un microorganism folosit pentru a simula un anumit tip sau categorie de 
agent patogen nosocomial, atunci când se testează activitatea antimicrobiană a antisepticelor.  
Surogatele sunt selectate pentru siguranţa, uşurinţa de manipulare şi relativa rezistenţă la antimicro-
biene. 
 
Flora tranzitorie. Microorganisme care colonizează straturile superficiale ale pielii şi sunt mai uşor 
eliminate  prin spălarea de rutină a mâinilor. 
 
Mâini vizibil murdare. Mâinile pe care sunt uşor vizibile murdăria sau fluide ale organismului. 
 

2. Procesul de redactare a Ghidului 

Procesul de pregătire a Ghidului OMS privind Igiena Mâinii în Unităţile Medicale a presupus paşii 
care sunt descrişi pe scurt în această secţiune.   
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2.1 Redactarea versiunii prefinale 

Prezentul ghid a fost elaborat de echipa iniţiativei “Igiena riguroasă înseamnă tratament mai 
sigur” (Departamentul privind siguranţa pacientului, grupul de documentare, evidenţă şi cercetare). 

Un grup-nucleu de experţi internaţionali în domeniul controlului infecţiilor, cu expertiza specifică în 
igiena mâinii, a participat la scrierea şi revizuirea documentului. Grupul a fost constituit la sediul 
OMS din Geneva în decembrie 2004. În timpul primei reuniuni, experţii au discutat abordarea-cadru a 
acestui Ghid împreună cu conţinutul său şi au stabilit un plan pentru pregătirea acestuia. Obiectivele 
identificate au fost de a dezvolta un document care să includă o imagine cuprinzătoare a aspectelor 
esenţiale legate de igiena mâinii în unităţile medicale şi recomandări bazate pe consens pentru practici 
optimale în igiena mâinii şi promovarea cu succes a acesteia. Utilizatorii Ghidului se doreau a fi 
decidenţii, managerii şi PMS din diferite medii şi zone geografice. A fost decisă adoptarea ca bază 
pentru prezentul document a Ghidului CDC privind Igiena Mâinii în Unităţile Medicale (SUA) apărut 
în anul 2002, dar cu introducerea multor subiecte noi. O caracteristică distinctivă a Ghidului prezent 
este faptul că a fost conceput cu o perspectivă globală; prin urmare, acesta nu se adresează ţărilor în 
curs de dezvoltare sau dezvoltate, ci tuturor statelor indiferent de resursele disponibile (a se vedea, de 
asemenea, Partea  VI).    

Au fost stabilite grupuri de lucru (vedeţi Tabelul I.2.1) pentru a examina o serie de subiecte 
controversate şi a ajunge la un consens privind cea mai bună abordare atât în scopuri de implementare 
cât şi de cercetare. În funcţie de expertiza specifică, autorilor li s-au repartizat diverse capitole, 
conţinutul acestora urmând să se bazeze pe literatura de specialitate şi pe experienţa proprie. O 
revizuirea sistematică a literaturii de specialitate a fost efectuată prin intermediul PubMed (United 
States National Library of Medicine), Ovid, MEDLINE, EMBASE şi Cochrane Library, iar alte 
articole au fost identificate din listele de referinţe şi din alte ghiduri relevante. Au fost consultate de 
asemenea ghiduri şi tratate privind controlul infecţiilor la nivel naţional şi internaţional. Autorii au 
furnizat lista cuvintelor-cheie pentru a fi utilizată în următoarea actualizare a Ghidului. 

În aprilie 2005 şi martie 2006, grupul-nucleu s-a întrunit din nou la sediul OMS din Geneva pentru 
reuniuni ale grupurilor de lucru, revizia finală şi obţinerea unui consens cu privire la prima versiune. 
Au fost formulate recomandări pe baza dovezilor prezentate în diferitele secţiuni; terminologia şi 
coerenţa au fost discutate în profunzime în timpul consultărilor dintre experţi. Dincolo de consensul 
experţilor, pentru a categorisi recomandările ghidului au fost folosite criteriile dezvoltate de Comitetul 
Consultativ pentru Practicile de Control al Infecţiilor (HICPAC) al CDC din Statele Unite (Tabelul 
I.2.2). În cazul unor dificultăţi în realizarea unui consens, a fost adoptat sistemul de vot.Versiunea 
prefinală a fost prezentată unor referenţi externi şi interni ale căror observaţii au fost luate în 
considerare în cadrul consultărilor grupului-nucleu din martie 2006. Versiunea prefinală a Ghidului a 
fost publicată în aprilie 2006. 

2.2 Testarea pilot a versiunii prefinale 

Conform uzanţelor OMS pentru pregătirea ghidurilor, a avut loc o etapă de testare a Ghidului. 
În paralel cu versiunea prefinală, a fost dezvoltată o strategie de implementare (Strategia multimodală 
OMS de îmbunătăţire a igienei mâinii), împreună cu o gamă largă de instrumente (Pachetul pilot de 
implementare) pentru a ajuta unităţile medicale la punerea în practică a Ghidului (a se vedea de 
asemenea Partea I, Secţiunea 21.1-4).  

Obiectivele acestei testări au fost: obţinerea de date locale cu privire la resursele necesare pentru a 
aplica recomandările; generarea de informaţie cu privire la fezabilitatea, validitatea, fiabilitatea şi 
raportul cost-eficienţă al intervenţiilor; precum şi adaptarea şi perfecţionarea strategiilor de 
implementare propuse. Opt centre-pilot din şapte ţări, reprezentând şase regiuni OMS, au fost 
nominalizate pentru testarea pilot şi au primit ajutor tehnic, iar în unele cazuri sprijin financiar, de la 
Programul OMS privind siguranţa pacientului (a se vedea, de asemenea, Partea I, Secţiunea 21.5). 
Alte unităţi medicale din lume s-au oferit voluntar să participe autonom la faza de testare; acestea au 
fost numite “centre complementare de testare”. Analiza datelor şi evaluarea învăţămintelor trase 
dinspre centrele pilot nominale şi complementare  sunt raportate în Partea I, Secţiunea 21.5. 
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2.3 Finalizarea Ghidului 

În august 2007, grupul-nucleu de experţi a fost reconvocat la Geneva pentru a începe procesul 
de finalizare a Ghidului. Autorii au fost solicitaţi să-şi actualizeze textele în conformitate cu noile 
publicaţii relevante până în octombrie 2007 şi să returneze materialul până în decembrie 2007; unii 
autori au fost rugaţi să scrie noi capitole până la aceeaşi scadenţă. Echipa Programului OMS privind 
siguranţa pacientului şi Editorul Ghidului au contribuit cu conţinutul mai multor capitole şi şi-au 
asumat responsabilitatea de a revizui materialul nou şi actualizat, de a efectua editarea tehnică şi de a 
adăuga alte referinţe relevante publicate în perioada octombrie 2007 – iunie 2008. Faţă de versiunea 
prefinală, în versiunea finală au fost adăugate şase noi capitole, 11 paragrafe suplimentare şi trei 
anexe noi. Referenţii externi şi interni au fost rugaţi din nou să îşi exprime puncte de vedere faţă de de 
noile părţi ale materialului.    

Ultima consultare a grupului-nucleu a avut loc în Geneva în septembrie 2008. Versiunea finală a 
Ghidului a fost transmisă participanţilor înainte de întâlnire, incluzând comentariile relevante ale 
referenţilor. O sesiune specială a reuniunii a fost dedicată evaluării datelor şi  învăţămintelor trase 
dinspre centrele de testare precum şi modului de integrare a acestor aspecte în text. Discuţia finală s-a 
referit la conţinutul versiunii finale a documentului, cu accent special pe recomandările şi agenda de 
cercetare precum şi pe observaţiile şi întrebările referenţilor; aprobarea a fost obţinută prin consens. În 
urma acestei consultări, au fost introduse amendamentele şi inserţiile finale şi, în ultima etapă, 
documentul definitivat a fost înaintat unei case de editură acreditate OMS.  

 

Tabelul I.2.1 

Grupurile de lucru  

Grupurile de lucru privind igiena mâinii în unităţile medicale 
• Modificări comportamentale 
• Educaţie/instruire/instrumente 
• Formulări pentru asepsia mâinii recomandate de OMS 
• Utilizarea şi re-utilizarea mânuşilor 
• Calitatea apei pentru spălarea mâinilor 
• Implicarea pacientului 
• Aspecte religioase şi culturale ale igienei mâinii 
• Indicatori pentru implementare şi monitorizare 
• Reglementari şi acreditare 
• Promovare/comunicare  
• Ghiduri naţionale privind igiena mâinii 
• Dezvoltarea secţiunii ”Întrebări frecvente” 
 

Tabelul I.2.2 

Categorii de dovezi conform sistemului CDC/HICPAC modificat   

CATEGORIE CRITERII 
IA Recomandat ferm pentru implementare şi puternic susţinut de studii experimentale, clinice 

sau epidemiologice bine concepute.  

IB Recomandat ferm pentru implementare şi susţinut de unele studii experimentale, clinice sau 
epidemiologice şi de o solidă fundamentare teoretică. 

IC Recomandat pentru  implementare, conform reglementărilor/standardelor federale şi/sau 
statale. 

II Sugerat pentru implementare şi susţinut prin studii sugestive clinice şi epidemiologice sau 
prin consensul unui juriu de experţi. 
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3. Povara infecţiilor nozocomiale  

Această secţiune rezumă datele epidemiologice şi aspectele relevante legate de povara globală 
asociată infecţiilor nozocomiale (IN) şi subliniază importanţa prevenţiei acestora, acordând prioritate 
promovării celor mai bune practici de igienă a mâinii în unităţile medicale. Atunci când au fost 
disponibile, studiile multicentrice sau naţionale au fost preferate celor provenind de la un singur 
spital; au fost luate în calcul doar studiile sau rapoartele publicate în limba engleză. Această trecere în 
revistă a datelor disponibile în privinţa IN nu trebuie deci considerată exhaustivă ci mai degrabă o 
introducere orientativă, bazată pe dovezi, privind subiectul igienei mâinii în unităţile medicale. IN 
reprezintă o problemă majoră pentru siguranţa pacienţilor, iar supravegherea şi prevenirea lor trebuie 
să fie prioritară pentru instituţiile angajate în realizarea unor îngrijiri medicale mai sigure. Impactul IN 
include o spitalizare mai lungă, disabilităţi pe termen lung, o rezistenţă crescută a microorganismelor 
la antimicrobieni, o povară financiară suplimentară puternică, costuri mari pentru pacienţi şi familiile 
lor şi un exces de decese. Deşi riscul de a dobândi IN este universal şi se poate concretiza în orice 
unitate medicală din lume, povara globală este necunoscută din cauza dificultăţii de a colecta date 
diagnostice sigure. Estimările globale indică faptul că mai mult de 1,4 milioane de pacienţi din 
întreaga lume, atât din ţările dezvoltate cât şi din cele în curs de dezvoltare, sunt afectaţi în orice 
moment recent dat.2 Deşi datele privind povara bolilor la nivel mondial, publicate de OMS în Raportul 
Mondial al Sănătăţii, informează factorii de decizie politică şi publicul de cele mai importante boli în 
termenii morbidităţii şi ai  mortalităţii, IN nu apar pe lista celor 136 de boli evaluate.3 Motivul cel mai 
probabil este că diagnosticul IN este complex, bazându-se pe criterii multiple şi nu pe un singur test 
de laborator. În plus, deşi sisteme naţionale de supraveghere există în multe ţări industrializate,4 de 
exemplu Sistemul Naţional de Monitorizare a Infecţiilor Nosocomiale (NNIS) în SUA 
(http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nnis.html), acestea folosesc frecvent criterii de diagnosticare şi 
metode diferite, care fac comparaţiile internaţionale dificile din cauza reperelor diferite. În ţările în 
curs de dezvoltare astfel de sisteme sunt rareori puse la punct. Prin urmare, în multe unităţi medicale, 
de la spitale până la centrele de asistenţă ambulatorie şi de lungă durată, IN apar a fi o ameninţare 
ascunsă şi redutabilă pe care nici o instituţie sau ţară nu poate pretinde că a rezolvat-o până în prezent.  

Pentru scopul acestei analize privind IN la nivel mondial, ţările sunt clasificate în “dezvoltate” sau “în 
curs de dezvoltare” conform clasificării Băncii Mondiale bazată pe venitul estimat pe cap de locuitor 
(http://siteresources.worldbank.org/ DATA STATISTICS/Resource/CLASS.XLS). 

3.1 Infecţiile nozocomiale în ţările dezvoltate 

În ţările dezvoltate, IN privesc 5-15% din pacienţii spitalizaţi şi pot afecta între 9-37% dintre 
cei internaţi în unităţile de terapie intensivă (UTI).2,5 Studiile recente efectuate în Europa au raportat 
prevalenţe ale IN în gama 4,6% - 9,3%.6-14  Potrivit datelor furnizate de Hospital în Europe Link for 
Infection Control through Surveillance (HELICS) (http://helics.univlyon1.fr/helicshome.htm), 
aproximativ 5 milioane de IN sunt estimate să apară în spitalele din Europa în fiecare an, atrăgând 
aproximativ 25 de milioane de zile suplimentare de spitalizare şi, în consecinţă, o povară economică 
de 13-24 miliarde Euro. În general, mortalitatea directă ca urmare a IN în Europa se estimează a fi de 
1% (50 000 decese pe an), dar IN contribuie la deces în cel puţin alte 2,7% din cazuri (135 000 decese 
pe an).  Incidenţă estimată pentru IN în SUA a fost de 4,5% în 2002, ceea ce înseamnă 9,3 infecţii la 
1000 pacienţi-zi şi 1,7 milioane de pacienţi afectaţi; aproximativ 99 000 decese au fost puse pe seama 
IN.7 Impactul economic anual al IN a fost de 6,5 miliarde $ în 2004.15 

În Statele Unite, similar cu alte ţări industrializate, cel mai frecvent tip de IN afectează tractul urinar 
(36%), urmate de IN dobândite în timpul intervenţiilor chirurgicale (20%), apoi cele afectând  
sistemul circulator şi respirator (ambele 11%).7 Este important de remarcat, totuşi, că unele tipuri de 
IN precum cele afectând sistemul circulator şi pneumoniile asociate cu ventilaţia mecanică au un 
impact mai sever decât celelalte în termeni de mortalitate şi costuri suplimentare. De exemplu rata 
mortalităţii pacienţilor UTI care poate fi pusă direct pe seama IN afectând sistemul circulator a fost 
estimată la 16-40%, iar prelungirea duratei de internare la  7.5 - 25 zile.16,17 În plus, IN afectând 
sistemul circulator, estimate la 250 000 de episoade pe an în SUA, au arătat o tendinţă de creştere de-a 
lungul ultimelor decenii, în special în cazurile implicând micro-organisme rezistente la antibiotice.18 
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Povara IN este mult crescută la pacienţii de risc ridicat, cum ar fi cei din UTI. Prevalenţele IN 
dobândite în UTI se ridică la 9.7-31.8% în Europa19 şi la 9-37% în SUA, cu rate de mortalitate brute 
variind de la 12% la 80%.5 În SUA, rata naţională a IN în UTI a fost estimată a fi de 13 la 1000 de 
pacienţi-zile în 2002.7 În special în UTI, utilizarea diverselor dispositive invazive (de exemplu 
cateterul venos central, ventilaţia mecanică sau cateterul urinar ) reprezintă unul din factorii cei mai 
importanţi de risc pentru contractarea de IN. Rata de infecţii asociate cu dispozitivele medicale la 
1000 de dispozitive – zi, detectată prin sistemul NNIS în SUA, este centralizată în Tabelul I.3.1.20 

În studiile de supraveghere efectuate în ţările dezvoltate, diagnosticul IN se bazează în esenţă pe 
criterii microbiologice şi/sau de laborator. În studiile pe scară largă efectuate în SUA, patogenii cel 
mai frecvent detectaţi în IN sunt grupaţi în raportări după locul infecţiei atât în UTI cât şi la nivel de 
spital în general.21,22 

Dincolo de acestea, în ţările cu venituri mari şi aparatură modernă şi sofisticată, s-a dovedit că o 
multitudine de factori nelegaţi de nivelul socio-economic sunt asociaţi cu riscul de contractare a IN. 
Aceşti factori pot fi legaţi de agentul infecţios (de exemplu virulenţa, capacitatea de a supravieţui în 
mediu, antimicrobienii utilizaţi), de gazdă (de exemplu vârsta avansată, greutatea scăzută la naştere, 
tabloul patologiilor, starea de debilitate, imunitatea scăzută, malnutriţia) şi de mediu (de exemplu 
internarea în UTI, spitalizare prelungită, dispozitive şi proceduri invazive, terapia antimicrobiană). 

 

3.2 Infecţiile nozocomiale în ţările în curs de dezvoltare 

În timp ce supravegherea IN este deja o sarcină dificilă în ţările dezvoltate, aceasta poate 
părea adesea un obiectiv nerealist în ţările în curs de dezvoltare. Pe lângă dificultăţile uzuale în 
diagnosticarea IN, se adaugă insuficienţa şi lipsa de siguranţă a datelor de laborator, absenţa 
informaţiilor standardizate în înregistrările medicale precum şi accesul limitat la instalaţiile 
radiologice. În literatura de specialitate datele privind IN în ţările în curs de dezvoltare sunt limitate. 
Acest lucru se vădeşte la documentarea on-line privind perioada 1995-2008, care a permis regăsirea a 
aproximativ 200 de lucrări ştiinţifice publicate în limba engleză şi altor aproximativ 100 în alte 
limbi.23 În general, nu mai mult de 80 dintre aceste lucrări prezintă rigurozitate, calitate şi cadru 
metodologic corespunzător.  

Amploarea problemei este deosebit de relevantă în circumstanţele în care măsurile primare de control 
al infecţiilor sunt practic inexistente. Acesta este rezultatul combinării a numeroşi factori nefavorabili, 
precum personalul insuficient, condiţiile precare de igienă şi sanitaţie, lipsa sau insuficienţa 
echipamentelor de bază, structurile inadecvate şi supraaglomerarea, aproape toate fiind legate de 
resursele financiare limitate. În plus faţă de aceşti factori specifici, terenul social nefavorabil 
contribuie la creşterea riscului IN la o populaţie în mare măsură afectată de malnutriţie şi de alte tipuri 
de infecţii şi/sau boli.24,25 În aceste condiţii, mii de infecţii – în special cauzate de virusurile hepatitelor 
B si C şi virusul HIV – afectează încă pacienţii, dincolo de cele contractate în unităţile medicale în 
urma  deficienţelor privind administrarea injecţiilor, dispozitivele medicale şi produsele de sânge, 
procedurile chirurgicale şi gestionarea reziduurilor biomedicale. 24 

Când se referă la endemia IN, multe studii efectuate în ţările în curs de dezvoltare raportează la 
nivelul spitalelor rate de infectare mai mari decât în ţările dezvoltate. Cu toate acestea, este important 
de menţionat că majoritatea acestor studii vizează spitale independente şi nu sunt reprezentative la 
nivelul întregii ţări. 26-36 De exemplu, studii de prevalenţă de o zi efectuate recent în spitale 
independente din Albania,36 Maroc,35 Tunisia34 şi Tanzania,33 au indicat rate IN de 19,1%, 17,8%, 
17,9% şi 14,8% respectiv.  

Având în vedere dificultăţile de a se conforma definiţiilor CDC ale IN,37 cel mai monitorizat tip de 
infecţie este cel privind sistemul circulator, care este cel mai uşor de diagnosticat pe baza criteriilor 
clinice. Riscul de a dezvolta IN în sistemul circulator este semnificativ mai mare în ţările în curs de 
dezvoltare decât în ţările dezvoltate (de exemplu 30,9%  într-un spital de pediatrie din Nigeria,38 23% 
în secţia de chirurgie generală într-un spital din Tanzania33 şi 19% într-o maternitate din Kenya39). 
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Povara IN este substanţial mai mare la categoriile de populaţie cu risc mare, precum adulţii internaţi 
în UTI sau nou-născuţii, cu rate generale de infectare, mai ales în privinţa infecţiilor asociate 
dispozitivelor medicale, de câteva ori mai mare decât în ţările dezvoltate. Ca un exemplu, în tabelul 
I.3.1 sunt comparate ratele IN asociate dispozitivelor medicale, raportate de studii multicentrice 
efectuate în UTI pentru adulţi şi copii, din ţările în curs de dezvoltare şi SUA.20,40,41 Într-o analiză 
sistematică a literaturii s-au găsit infecţii neonatale de 3 până la de 20 de ori mai mari în rândul 
copiilor născuţi în maternităţile din ţările în curs de dezvoltare decât în ţările dezvoltate.42 

Un număr foarte limitat de studii din ţările în curs de dezvoltare au evaluat factori de risc pentru IN pe 
baza analizei multivariate. Factorii cel mai frecvent identificaţi au fost spitalizarea prelungită, 
operaţiile, cateterizarea intravasculară sau urinară şi medicaţia sedativă. 27,30,33-35,43-47 

Amploarea şi întinderea poverii IN la nivel mondial apare a fi foarte importantă şi în mare măsură 
subestimată. Metode de a evalua dimensiunea şi natura problemei există şi pot contribui la o corectă 
monitorizare şi la găsirea de soluţii. Totuşi, aceste metode şi instrumente trebuie să fie simplificate şi 
adaptate încât să poată fi aplicate în situaţii cu resurse şi surse de date limitate. În mod similar, 
măsurile de prevenire au fost deja identificate şi probate ca eficiente; unele dintre ele sunt adesea 
simplu de pus în aplicare, precum cele privind igiena mâinii. Cu toate aceste premise favorabile, prin 
conştientizarea sporită a problematicii IN, controlul infecţiilor trebuie să capete o prioritate mai înaltă 
în cadrul programelor naţionale de sănătate, în special în ţările în curs de dezvoltare. 

Tabelul I.3.1 

       Rata IN asociate dispozitivelor medicale în UTI: ţările în curs de dezvoltare în comparaţie cu 
ratele NNIS/SUA (infecţii la 1000 dispozitive-zi) 

 
Reţeaua de supraveghere, perioada 

de studiu, ţara 
 

 

Sectia 

 

Număr de 
pacienţi 

IN asociate 
cu catetere in 

sistemul 
circulator 

Pneumonii 
asociate cu 
ventilatia 
mecanica 

IN de tract 
urinar dupa 

cateterizare în 
UTI 

Consorţiul Internaţional de  
Control al IN (INICC), 2003 -2005  
5 ţări în curs de dezvoltare†41 

 

UTI Pediatrie 

 

1.529 

 

16,1 

 

10,6 

 

5,3 

Sistemul Naţional de  
Monitorizare a IN (NNIS),  
2002 -2004, USA20 

 

UTI Pediatrie 

 

— 

 

6,6 

 

2,9 

 

4,0 

INICC,  
2002-2005,   
8 ţări în curs de dezvoltare‡ 

 

UTI Adulţi 

 

21.069 

 

12,5 

 

24,1 

 

8,9 

NNIS,  
2002–2004, SUA20 
      
             

 

UTI Adulţi 

 

 

— 

 

 

4,0 

 

5,4 

 

3,9 

  
† Argentina, Columbia, Mexic, Peru, Turcia. 
‡ Argentina, Brazilia, Columbia, India, Mexic, Maroc, Peru, Turcia 
Reproducere după Pittet, 2008, cu acordul Elsevier. 
 

4. Perspectiva istorică a igienei mâinilor în activităţile medicale 
De secole, spălarea mâinilor cu apă şi săpun a fost considerată o măsura de igienă 

personală48,49 şi a reprezentat o parte integrantă a obiceiurilor culturale şi religioase (vezi Partea I, 
Secţiunea 17). Cu toate acestea, legătura între spălarea mâinilor şi răspândirea bolilor a fost stabilită 
cu doar două secole în urmă, relativ recent, raportat la descoperirile lui Pasteur si Lister, apărute 
decenii mai târziu. 

La mijlocul anilor 1800, studiile lui Ignaz Semmelweis în Viena, Austria, şi Oliver Wendell 
Holmes în Boston, SUA, au stabilit că infecţiile de spital au fost transmise prin intermediul mâinilor 
personalului medico sanitar (PMS). In 1847, Semmelweiss a fost angajat pe post de medic specialist 
într-una din cele 2 clinici obstetricale la Universitatea din Viena (Spital General). El a observat că 
ratele de mortalitate maternă, cel mai frecvent  atribuibile febrei puerperale, au fost substanţial mai 
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mari într-una din clinici, comparativ cu cealaltă (16% versus 7%).50 ; a mai observat şi că doctorii şi 
studenţii medicinişti intrau frecvent în sala de naşteri după efectuarea de autopsii, că mâinile acestora 
miroseau dezagreabil, în ciuda spălării cu apă şi săpun, înaintea intrării în clinică. Ca atare, ipoteza lui 
a fost că “particulele cadaveroase” s-au transmis prin intermediul mâinilor doctorilor şi studenţilor, 
din morgă în sala de naşteri, şi au determinat febra puerperală.. 

In consecinţă, Semmelweis a recomandat ca mâinile să fie spălate în soluţie clorinată cu miros 
citric, înainte de contactul cu fiecare pacient, şi mai ales la ieşirea din sala de autopsie.  

După implementarea acestei măsuri, rata de mortalitate a scăzut semnificativ la 3% în clinica 
mai afectată şi a rămas constant scăzută, ulterior. 

Pe lângă furnizarea primei dovezi că dezinfectarea mâinilor, contaminate puternic cu un agent  
antiseptic, poate reduce transmiterea nozocomială a germenilor, mai eficient decât spălarea cu apă şi 
săpun simplu, această abordare “recunoaşte-explică-acţionează” include toate elementele esenţiale 
unei intervenţii de control a infecţiei.51 Din păcate, nici Holmes şi nici Semmelweis nu au remarcat o 
schimbare de lungă durată în comportamentul colegilor. In particular, Semmelweis s-a confruntat cu 
mari dificultăţi în a convinge colegii şi administratorii spitalului asupra beneficiilor acestei proceduri. 
In lumina principiilor actuale de marketing social, eroarea majoră a fost că el a încercat să impună o 
schimbare de sistem (utilizarea soluţiei citrice clorinate), fără consultarea opiniei colaboratorilor săi.  

In ciuda acestor dezavantaje, multe lecţii au fost invăţate din intervenţia lui Semmelweis; de 
atunci, abordarea “recunoaşte-explică-acţionează” a influenţat mulţi investigatori şi practicieni, cu 
replicarea acesteia în diferite domenii şi departamente. Semmelweis este considerat nu doar părintele 
igienei mâinilor, dar intervenţia lui rămâne un model de strategie de prevenire a infecţiilor, condusă 
epidemiologic. 

Un studiu controlat prospectiv, derulat într-o creşă de spital52 şi multe alte investigaţii din 
ultimii 40 de ani, au confirmat rolul important pe care mâinile contaminate ale PMS il joacă în 
transmiterea germenilor asociaţi îngrijirilor de sănătate (vezi Partea I, Sectiunile 7–9). 

Anii 1980 reprezintă un reper în evoluţia conceptelor legate de igiena mâinii în asistenţa 
medicală. Primele ghiduri naţionale de igienă a mâinilor au fost publicate în anii ’80,53-55, urmate de 
alte câteva recomandări în anii recenţi, în diferite ţări. In 1995 şi 1996, CDC/Healthcare Infection 
Control Practices Advisory Committee/Comitetul Consultativ pentru practicile de control al infecţiilor 
în asistenţa medicală (HICPAC) în SUA, a recomandat folosirea unui săpun antimicrobian sau a unui 
agent antiseptic 56,57 pentru dezinfecţia mâinilor la ieşirea din saloanele cu pacienţi infectaţi cu 
germeni patogeni multi-rezistenţi.  

Mai recent, dintre ghidurile HICPAC lansate în 2002, 58 au definit buretele-de-mâini pe bază 
de alcool, ca standard de îngrijire pentru practicile de igienă a mâinilor în unităţile medicale, în timp 
ce spălarea simpla a mâinilor este rezervată doar situaţiilor particulare.59   

Ghidurile actuale se bazează pe acest document, anterior amintit, şi reprezintă cea mai extinsă 
revizuire a dovezilor din literatură, legate de igiena mâinilor. Ţinta este de a extinde scopul 
recomandărilor spre o perspectivă globală, de a promova discuţii şi consultări ale experţilor pe 
aspectele controversate legate de igiena mâinilor în asistenţa medicală, şi de a propune o abordare 
practică pentru implementarea de succes (vezi şi Partea VI). 

In ceea ce priveşte implementarea recomandărilor de îmbunătăţire a igienei  mâinilor, s-a 
obţinut un progres semnificativ de la introducerea şi validarea conceptului conform căruia, pentru 
obţinerea oricărui nivel de succes, strategiile de promovare trebuie să fie multimodale.  

In 2000, Pittet et al. a raportat experienţa Spitalului Universitar din  Geneva, cu 
implementarea unei strategii bazată pe câteva componente esenţiale, şi nu doar introducerea unui 
burete-de-mâini pe bază de alcool. Studiul a prezentat rezultate remarcabile în termenii de 
îmbunătăţire a complianţei la igiena mâinilor şi reducerea infecţiilor intraspitaliceşti.60 Având ca 
sursă de inspiraţie această abordare inovatoare, cu rezultate ce s-au demonstrat a fi durabile,61, multe 
alte studii ulterioare au îmbogăţit literatura ştiinţifică (vezi Tabel I.22.1). 

Dată fiind baza ştiinţifică solidă, acest model bazat pe dovezi, a fost adoptat de First Global 
Patient Safety Challenge pentru dezvoltarea unei Strategii OMS de îmbunătăţire a igienei mâinilor, 
menită să transpună în practică recomandările incluse în ghidurile actuale. In aceasta versiune finală a 
ghidurilor, este inclusă şi dovada prin testarea-pilot a strategiei din perioada 2007–2008 (vezi şi Partea 
I, Secţiunea 21.5).62 
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5. Flora bacteriană normală a mâinilor 

  In 1938, Price63 a stabilit că bacteriile recoltate de pe mâini pot fi împărţite în două categorii 
şi anume, rezidente şi tranzitorii. Flora rezidentă (microbiotă) este formată din microorganisme aflate 
sub celulele superficiale ale stratului cornos (stratum corneum) şi pot fi găsite pe suprafaţa 
pielii.64,65 Staphylococcus epidermidis este specia dominantă,66 cu o rezistenţă la oxacilină 
extraordinar de mare, mai ales în rândul PMS.67 Alte bacterii rezidente includ S. hominis şi alţi 
stafilococi coagulazo-negativi, precum şi bacterii corineforme (propionibacteria, corynebacteria, 
dermobacteria, şi micrococci).68  

Dintre fungi, cel mai frecvent gen de floră rezidentă a pielii este Pityrosporum (Malassezia) spp 69. 
Flora rezidentă are două funcţii de protecţie importante: antagonism microbian şi competiţia pentru 
nutrienţi în ecosistem.70 In general, flora rezidentă este mai puţin asociată cu infecţiile, dar poate 
determina infecţii în cavităţile sterile ale organismului, în ochi, sau pe pielea lezată.71 

Flora tranzitorie (microbiotă), care colonizează straturile superficiale ale pielii, este mai uşor 
de îndepărtat prin igiena de rutină a mâinilor. Microorganismele tranzitorii nu se multiplică, de regulă, 
pe piele, dar supravieţuiesc şi se multiplică sporadic pe suprafaţa pielii.70 Acestea sunt deseori 
contractate de PMS în timpul contactului direct cu pacienţii sau cu suprafeţe contaminate din mediul 
adiacent pacienţilor şi sunt organismele cel mai frecvent asociate cu infecţiile iatrogene.  

Anumite tipuri de contact din timpul îngrijirii  neonatale de rutină sunt mai frecvent  asociate 
cu niveluri mai crescute de contaminare bacteriană a mâinilor PMS: contactul cu secreţiile 
respiratorii, schimbarea scutecului şi contactul tegumentar direct.72,73 Transmisibilitatea florei de 
tranzit depinde de speciile prezente, de numărul microorganismelor de pe suprafeţe, şi hidratarea 
tegumentului.74,75 Mâinile unora dintre PMS pot deveni colonizate persistent de flora patogenă cum 
ar fi S. aureus, bacilli Gram-negativi sau de fungi.76 

Tegumentul uman normal este colonizat de bacterii, cu cifre totale aerobice bacteriene 
cuprinse de la mai mult de 1 x 106 unităţi formatoare de colonii (UFC)/cm2 pe scalp, 5 x 105 
UFC/cm2 în axilă, şi 4 x 104 UFC/cm2 pe abdomen, până la 1 x 104 UFC/cm2 pe antebraţ.77  

Cifra totală bacteriană pe mâinile PMS variază de la 3.9 x 104 până la 4.6 x 106 UFC/cm2. 
63,78-80 Contaminarea vârfului degetelor variază de la 0 la 300 UFC, cultivate pe agar.72  

Price şi investigatorii care au urmat, au documentat că, deşi numărul florei tranzitorii şi 
rezidente variază considerabil între indivizi, ramâne relativ constant pentru orice individ dat.63,81 

 
PARTEA I. REVIZUIREA DATELOR STIINŢIFICE REFERITOARE LA IGIENA MÂINILOR 

6. Fiziologia tegumentului normal 

Tegumentul este compus din trei straturi, epidermul (50–100 μm), dermul (1–2 mm) şi 
hipodermul (1–2 mm) (Figura I.6.1). Bariera de absorbţie percutanată se afla in stratum corneum 
(stratul cornos), cel mai superficial strat al epidermului. Funcţia lui stratum corneum este de a reduce 
pierderea apei, de a oferi protecţie împotriva acţiunii abrazive şi împotriva microorganismelor, şi 
acţionează, în general, ca o barieră impermeabilă faţă de mediu. Stratum corneum este subţire de 10–
20 μm , format din mai multe straturi de celule anucleate, plate, poliedrice, subţiri de 2 - 3 μm, numite 
corneocite. Corneocitele sunt compuse, în principal, din keratine tasate insolubile,  înconjurate de o 
anvelopă celulară stabilizată de proteine legate încrucişat şi lipide unite covalent. Corneodesmozomii 
sunt joncţiuni membranare între corneocite, care contribuie la unitatea lui stratum corneum. Spaţiul 
intercelular între corneocite este compus din  lipide generate primar din exocitoza corpurilor lamelare, 
din perioada diferenţierii terminale a  keratinocitelor. Aceste lipide sunt necesare unei funcţii 
competente de barieră a tegumentului.  

Epidermul este compus din 10–20 straturi de celule. Acest epiteliu pluristratificat conţine 
melanocite implicate în pigmentarea pielii, şi celule Langerhans, implicate în prezentare de antigen şi 
răspunsuri imune. Epidermul, ca orice epiteliu, îşi obţine nutrienţii din reţeaua vasculară a dermului. 
Epidermul este o structură dinamică, iar regenerarea lui stratum corneum este controlată prin sisteme 
reglatorii complexe de diferenţiere celulară.  
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Cunoaşterea actuală asupra funcţiei lui stratum corneum derivă din studii ale reacţiilor 
epidermale la perturbaţii ale barierei tegumentare, cum ar fi: (i) extracţia lipidelor tegumentului cu 
solvenţi apolari; (ii) epilarea stratului cornos cu bandă adezivă; şi (iii) iritaţia chimic-indusă. Aceste 
manipulări experimentale conduc la o scădere tranzitorie a eficienţei barierei tegumentare, asa cum se 
produce prin pierderea de apă transepidermal. Aceste alterări ale stratum corneum generează o 
creştere a proliferării şi a diferenţierii keratinocitelor, ca răspuns la această “agresiune”, în scopul 
restaurării barierei tegumentare. Această creştere în rata de proliferare a keratinocitelor poate influenţa 
direct integritatea barierei tegumentare prin perturbarea: (i) aportului de nutrienţi, cum sunt acizii 
graşi esenţiali; (ii)  sintezei de proteine şi lipide; sau (iii) procesării moleculelor precursoare necesare 
funcţiei de barieră tegumentară.  

 
Figura I.6.1 Straturile anatomice ale ţesutului cutanat 

Straturi anatomice de sus in jos: 

Epiderm/Derm/Tesut subcutanat/Fascia superficială/Tesut subcutanat/Fascia profundă/Muşchi 

     

 

 

7. Transmiterea germenilor patogeni prin intermediul mâinilor 

   Transmiterea germenilor patogeni asociaţi îngrijirilor medicale, de la un pacient la altul, via 
mâinile PMS presupune cinci paşi secvenţiali (Figuri I.7.1–6):  

(i) organismele sunt prezente pe tegumentul  pacientului, ori s-au impregnat în obiectele 
din imediata apropiere a pacientului;  

(ii) microorganismele trebuie transferate pe mâinile PMS;  
(iii) microorganismele trebuie să fie capabile de supravieţuire pentru cel puţin câteva 

minute pe mâinile PMS;   
(iv) spălarea mâinilor sau antisepsia mâinilor de către PMS trebuie să fie inadecvată sau 

complet omisă , sau agentul folosit pentru igiena mâinii sa fie inadecvat; şi  
(v) mâna/mâinile contaminate ale PMS trebuie să vină în contact direct cu alt pacient sau 

cu un obiect în contact direct cu pacientul.  
Dovada acestor elemente expuse este descrisă mai jos. 

7.1 Microorganisme prezente pe tegumentul pacientului sau în mediul acestuia 



13 
 

  Agenții patogeni asociaţi îngrijirilor de sănătate pot fi recoltaţi nu numai din plăgi infectate 
sau colectate, dar şi din zone frecvent colonizate ale tegumentului normal, intact al unui pacient.82-96  

Ariile perineală sau inghinală tind să fie cel mai intens colonizate, dar şi axila, trunchiul şi 
extremităţile superioare (inclusiv mâinile) sunt frecvent colonizate.85,86,88,89,91,93,97  
Numărul microorganismelor precum S. aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp. şi Acinetobacter 
spp. pe arii tegumentare intacte la anumiţi pacienţi, poate varia de la 100 la 106 UFC/cm2.86,88,92,98   

Diabeticii, pacienţii dializaţi pentru insuficienţă renală cronică, şi cei cu dermatită cronică 
sunt, în mod particular, susceptibili de-a prezenta arii tegumentare colonizate cu  S. aureus.99-106.  

Deoarece aproape 106 scuame tegumentare, ce conţin microorganisme viabile, cad zilnic din 
tegumentul normal,107 nu este surprinzător că lenjeria personală, lenjeria de pat, mobilierul şi alte 
obiecte din mediul apropiat pacientului, devin contaminate cu flora acestuia.93-96,108-114 Asemenea 
contaminare este cel mai posibil cauzată de stafilococi, enterococi sau Clostridium difficile, care sunt 
mai rezistente la deshidratare.  

Contaminarea mediului a fost detectată şi pe suprafeţele staţiei de spălare a mâinilor, de la 
locul de muncă, iar multe dintre microorganismele izolate au fost stafilococi.115 Mânerele robinetelor 
au fost mai contaminate, cu depăşirea valorilor măsurate în alte părţi ale staţiei de spălare. Acest 
studiu subliniază importanţa potenţială a contaminării mediului prin contaminare încrucişată şi 
răspândirea germenilor.115  

Anumite tulpini de Gram-negativi, cum ar fi Acinetobacter baumannii, pot juca un rol 
important în contaminarea mediului, prin capacităţile de supravieţuire de durată prelungită.116-119 

 
7.2 Transferul microorganismului pe mâinile personalului medico-sanitar 

  Sunt disponibile date relativ puţine, referitoare la tipurile de activităţi de îngrijire a 
pacientului care duc la transmiterea florei pacientului pe mâinile PMS.72,89,110,111,120-123  

In trecut, s-a incercat identificarea activităţilor de îngrijire a pacientului, care prezintă 
probabilitatea cea mai mare de a determina contaminarea mâinilor, 124, dar asemenea scheme de 
identificare nu au fost niciodată validate prin cuantificarea nivelului apărut de contaminare bacteriană.  

Casewell & Phillips121 au demonstrat că asistentele îşi pot contamina mâinile cu 100–1000 
UFC de Klebsiella spp., în cursul activităţilor “curate” cum ar fi ridicarea pacienţilor; măsurarea 
pulsului, a tensiunii arteriale sau a temperaturii orale; sau la atingerea mâinii, umărului, regiunii 
pelvine a pacientului. Similar, Ehrenkranz şi colegii88 au efectuat culturi de pe mănuşile folosite de 
infirmierele care au atins zona pelvină a pacienţilor, puternic colonizată cu P. mirabilis şi au găsit 10–
600 UFC/ml în probe.  

Pittet şi colegii72 au studiat contaminarea mâinilor PMS înainte şi după contactul direct cu 
pacientul, îngrijirea plăgii, îngrijirea de cateter intravascular, îngrijirea tractului respirator şi mânuirea 
secreţiilor pacientului. Utilizând amprenta degetelor pe plăci agar, au descoperit că numărul 
bacteriilor decelate pe vârful degetelor variază de la 0 la 300 UFC. Contactul direct cu pacientul şi 
îngrijirea tractului respirator au fost cel mai probabil implicate în contaminarea degetelor PMS.  

Bacilii Gram-negativ constituie 15% din izolate iar S. Aureus reprezintă 11%. Important, în 
acest  studiu, durata activităţii de îngrijire a pacientului a fost puternic asociată cu intensitatea 
contaminării bacteriene a mâinilor PMS. Un studiu similar de contaminare a mâinilor, în timpul 
îngrijirii de rutină neonatale, contact tegumentar definit, schimbare de scutec, şi îngrijire de căi 
respiratorii, ca predictori independenţi ai contaminării mâinii.73 In ultimul studiu amintit, folosirea 
mănuşilor nu a protejat complet mâinile PMS de contaminarea bacteriană, iar contaminarea mănuşii a 
fost aproape la fel de mare ca cea a mâinii fără mănuşă, după contactul cu pacientul. In contrast, 
folosirea mănuşilor în timpul procedurilor, cum sunt  schimbarea de scutec şi îngrijirea de căi 
respiratorii, aproape au injumătăţit media de creştere bacteriană UFC/min pe mâinile PMS.73 

Câteva alte studii au documentat că lucrătorii PMS îşi pot contamina mâinile sau mănuşile cu 
bacili Gram-negativi,  S. aureus, enterococi sau C. difficile prin efectuarea “procedurilor curate” sau 
la atingerea zonelor tegumentare intacte ale pacienţilor spitalizaţi.89,95,110,111,125,126  

Un studiu recent, care a implicat culturi de pe mâinile PMS după diverse activităţi, a arătat că 
mâinile au fost contaminate ca urmare a contactului cu pacientul şi după contactul cu secreţiile şi 
excreţiile organismului.127  
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McBryde şi colegii128 au estimat frecvenţa contaminării mănuşilor PMS cu S. aureus 
meticilinorezistent (MRSA), după contactul cu un pacient colonizat. PMS a fost interceptat după un 
episod de îngrijire a pacientului şi au fost efectuate culturi de pe mâinile înmănuşate, înainte de 
spălarea mâinilor; în 17% (interval de confidenţă (CI) 95% 9–25%) din contacte, cu  îmbrăcămintea 
sau cu patul  de spital, s-a constatat transmiterea de MRSA de la pacient pe mănuşile PMS.  

Intr-un alt studiu ce implica PMS de îngrijire a pacienţilor cu enterococi vancomicin-
rezistenti (EVR), 70% dintre PMS şi-au contaminat mâinile sau mănuşile prin atingerea pacientului 
sau mediului acestuia.114 Mai mult, PMS de îngrijire a copiilor mici cu infecţii cu virus respirator 
sinciţial (VRS), au dobândit infecţie prin efectuarea activităţilor de alimentare, joacă, schimbare de 
scutec a copiilor122  PMS care a intrat în contact doar cu suprafeţele contaminate cu secreţiile 
copiilor, au dobândit şi ei infecţie cu VRS.  

In studiile de mai sus, s-a constatat că PMS şi-au contaminat mâinile cu VRS şi şi-au inoculat 
apoi mucoasele orală şi conjunctivală.  
PARTEA I. REVIZUIREA DATELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA IGIENA MÂINILOR 
 Alte studii au documentat că mâinile (sau mănuşile) PMS pot fi contaminate după atingerea 
obiectelor din camerele pacienţilor.73,111,112,125-130 Mai mult, un studiu recent, efectuat în două 
etape, într-un departament nemedical, a descoperit, în faza iniţială, că pacienţii infectaţi cu rhinovirus, 
contaminează deseori locaţii multiple. In partea a doua a studiului, secreţiile nazale contaminate de la 
aceiaşi subiecţi, au fost utilizate pentru contaminarea suprafeţelor din camere, iar la atingerea locurilor 
contaminate după 1–18 ore, a rezultat frecvent transferul virusului pe degetele subiecţilor.131 

Bhalla şi colegii au studiat pacienţi cu tegumentul colonizat de S. aureus (inclusiv MRSA) şi 
au descoperit că microorganismul a fost transferat frecvent pe mâinile  PMS care au atins atât pielea 
pacientului, cât şi suprafeţele din mediul inconjurător acestuia.96 

Hayden şi colegii au arătat că PMS care au intrat rar în saloane, fără să atingă obiecte, şi că 
52% din PMS ale căror mâini erau libere de EVR la intrarea în saloane, şi-au contaminat mâinile sau 
mănuşile cu EVR după atingerea mediului, fără să atingă pacientul.114  

Studiile de laborator au arătat că atingerea suprafeţelor contaminate poate determina 
transferul de S. aureus sau de bacili Gram-negativi pe degete.132  

Din păcate, nici un studiu legat de contaminarea mâinilor PMS, nu a determinat dacă această 
contaminare a avut ca rezultat transmiterea patogenilor la pacienţii susceptibili de infecţii.  

Multe alte studii au raportat contaminarea mâinilor PMS cu patogeni potenţiali, dar nu au 
legat descoperirile lor de un tip specific de contact precedent cu pacientul.78,79,94,132-142  

De exemplu, în studiile efectuate înainte de folosirea curentă a mănuşilor la PMS, Ayliffe şi 
colegii137 au descoperit că 15% dintre asistentele dintr-o secţie de izolare erau purtătoare pe mâini de 
S. aureu, în medie 1x 104 UFC; 29% dintre asistentele dintr-un spital general aveau S. aureus pe 
mâini (3.8 x 103 UFC, în medie), în timp ce 78% dintre asistentele dintr-un spital de dermatologie 
aveau microorganisme pe mâini (în medie, 14.3 x 106 UFC). Acelaşi studiu a arătat că 17–30% dintre 
asistente purtau bacili Gram-negativi pe mâini (in medie, de la  3.4 x 103 UFC la 38 x 103 UFC).  

Daschner135 a descoperit că S. aureus poate fi evidenţiat pe mâinile a 21% dintre lucrătorii 
unitătilor de Terapie Intensivă şi că 21% dintre doctori şi 5% dintre asistentele purtătoare aveau >103 
UFC microorganism pe mâini. Maki80 a detectat niveluri mai scăzute de colonizare pe mâinile 
personalului dintr-o secţie de neurochirurgie, cu o medie de 3 UFC S. aureus şi 11 UFC bacili Gram-
negativi. Culturile în serie au arătat că 100% din PMS erau purtători de bacili  Gram-negativi cel puţin 
o dată, şi 64% din PMS erau purtători de S. Aureus, cel puţin o dată. Un studiu derulat în două unităţi 
de terapie intensivă neonatală a evidenţiat bacili Gram-negativi pe mâinile a 38% dintre asistente.138 

 
7.3 Supravieţuirea microorganismelor pe mâini 

Câteva studii au demonstrat abilitatea microorganismelor de a supravieţui pe mâini, pentru 
perioade diferite de timp. Musa şi colegii au demonstrat într-un studiu de laborator, că Acinetobacter 
calcoaceticus a supravieţuit mai bine decât tulpinile de A. Lwoffi, la 60 minute după un inocul de 104 
UFC/deget.143. Un studiu similar al lui Fryklund şi colegii, folosind tulpini epidemice şi non-
epidemice de E. coli şi Klebsiella spp., au arătat supravieţuire 50%, la 6 si respectiv, 2 minute. 144 
Noskin şi colegii au studiat supravieţuirea EVR pe mâini şi mediu: atât Enterococcus faecalis cât şi E. 
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faecium au supravieţuit pentru cel puţin 60 minute pe degete, cu sau fără mănuşi. 145  Mai mult, 
Doring şi colegii au arătat că Pseudomonas aeruginosa şi Burkholderia cepacia sunt transmisibile 
prin strângerea mâinii pentru cel mult 30 minute, când microorganismele au fost suspendate în soluţie 
salină, şi până la 180 minute, la suspendarea în spută.146  Studiul lui Islam şi colegii cu Shigella 
dysenteriae tip 1, au arătat capacitatea de supravieţuire pe mâini, pentru cel mult 1 oră.147 PMS cu 
dermatite pot rămâne colonizaţi pentru perioade mai lungi de timp. De exemplu, mâinile PMS cu 
dermatită psoriazică au rămas colonizate cu Serratia marcescens pentru mai mult de trei luni.148  
Ansari şi colegii 149,150 au studiat supravieţuirea de rotavirus, parainfluenza virus3, şi rhinovirus14 
pe mâini, precum şi potenţialul de transfer încrucişat. Procentele de supravieţuire pentru rotavirus la 
20 minute şi la 60 minute după inoculare, au fost de 16.1% şi respectiv, 1.8%. Viabilitatea la 1 oră 
pentru virusul uman parainfluenza3 şi rhinovirus14 a fost  <1% respectiv, 37.8%.  

Studiile amintite au demonstrat clar că mâinile contaminate pot reprezenta vehicule pentru 
răspândirea anumitor virusuri şi bacterii. Mâinile PMS se colonizează progresiv cu floră comensală, 
precum şi cu potenţiali patogeni, în timpul îngrijirii pacientului.72,73 Contaminarea bacteriană creşte 
linear în timp.72 In absenţa acţiunii de igienizare a mâinilor, cu cât durata ingrijirilor acordate este 
mai mare, cu atât gradul de contaminare a mâinilor este mai mare. Dacă îngrijirea este acordată 
adulţilor sau nou-născuţilor, atât durata cât şi tipul îngrijirilor afectează contaminarea mâinilor 
PMS.72,73 Dinamica de contaminare a mâinilor este similară pentru mâinile cu sau fără mănuşi; 
mănuşile scad gradul de contaminare a mâinilor, dar nu protejează complet de contractarea bacteriilor, 
în timpul îngrijirilor pacientului. Drept urmare, suprafaţa mănuşii este contaminată, fiind posibilă 
transmiterea încrucişată a microbilor prin intermediul mănuşii contaminate. 

7.4 Dezinfecţia imperfectă a mâinilor, având ca rezultat mâini rămase contaminate 

Există puţine studii, cu dovezi microbiologice, care să arate adecvarea sau inadecvarea 
dezinfecţiei mâinilor. Din aceste studii, se poate presupune că mâinile rămân contaminate, cu riscul 
transmiterii germenilor. Intr-un studiu de laborator, Larson şi colegii 151 au arătat că, folosind doar 1 
ml de săpun lichid sau burete de mâini pe bază de alcool, se ajunge la reduceri mai mici (număr mai 
mare de bacterii rămase pe mâini), decât folosind 3 ml de produs de curăţare a mâinilor. Descoperirile 
au relevanţă clinică, din moment ce unii dintre PMS folosesc 0.4 ml de săpun pentru a-şi spăla 
mâinile.  

Kac şi colegii152 au derulat un studiu comparativ, încrucişat, de eficienţă microbiologică a 
frecării mâinilor cu o soluţie pe bază de alcool şi a spălării mâinilor cu un săpun cosmetic. Rezultatele 
studiului au fost: 15% din mâinile PMS au fost contaminate cu patogeni tranzitorii înaintea igienei 
mâinilor; absenţa patogenilor tranzitorii după frecarea mâinilor, în timp ce două cazuri au fost găsite 
pozitive după spălarea mâinilor. Trick şi colegii153 au efectuat un studiu comparativ cu trei agenţi de 
igienă a mâinii (burete de mâini cu alcool etilic 62%, şerveţel de mâini medical, şi spălarea mâinilor 
cu apă şi săpun) la un grup de PMS din serviciul de terapie intensivă. Au studiat şi impactul purtării 
inelelor asupra contaminării mâinilor. Rezultatele lor au arătat ca mai puţin posibilă contaminarea cu 
microorganisme tranzitorii după folosirea unui burete de mână pe bază de alcool, comparativ cu 
şervetul medical sau săpunul şi apa.  

Purtarea de inele pe degete creşte frecvenţa contaminării mâinilor cu germeni potenţial 
patogeni asociaţi îngrijirilor medicale. Purtarea unghiilor artificiale acrilice poate duce la mâini 
rămase contaminate cu  patogeni după folosirea fie a săpunului, fie a gelului de mână pe bază de 
alcool154, şi au fost asociate cu izbucniri de infecţii155 (vezi şi Partea I, Secţiunea 23.4). 

Sala şi colegii 156 au investigat o izbucnire de toxiinfecţie alimentară, atribuibilă 
genogrupului 1 de norovirus şi au descoperit cazul-index ca fiind persoana care se ocupa de produsele 
alimentare de la bufetul spitalului. Majoritatea produselor alimentare consumate erau pregătite 
manual, sugerând o igienă deficitară a mâinilor.  

Noskin şi colegii145 au arătat că o spălare a mâinilor, timp de 5 secunde, doar cu apă, nu 
produce modificări în contaminarea cu EVR, şi că 20% din inoculul iniţial s-a regăsit pe mâinile 
nespălate. In acelaşi studiu, o spălare de 5 secunde cu două săpunuri, nu îndepărtează complet  
microorganismul, cu persistenţa de aprox  1%  a acestuia; a fost necesară o spălare de 30 secunde cu 
orice săpun, pentru îndepărtarea completă a microorganismelor de pe mâini. 
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Evident, când PMS dau greş în a-şi curăţa mâinile între contactele cu pacienţii sau în timpul 
secvenţelor de îngrijire – în particular când mâinile se mişcă de pe un loc contaminat microbiologic pe 
un loc mai curat la acelaşi pacient – transferul microbian este posibil să apară. Pentru a evita 
contaminarea prelungită a mâinilor, nu e importantă doar efectuarea igienei mâinilor, unde este 
indicată, dar şi utilizarea tehnicii adecvate şi o cantitate adecvată de produs, pentru acoperirea tuturor 
suprafeţelor tegumentare, pentru perioada de timp recomandată. 

 
7.5 Transmiterea încrucişată a microorganismelor prin mâinile contaminate 

Transmiterea încrucişată a microorganismelor apare prin mâini contaminate. Factorii care 
influenţeaza transferul microorganismelor de pe o suprafaţă pe alta şi care afectează ratele de 
contaminare încrucişată sunt:  tipul de microorganism, sursa şi destinaţia suprafeţelor, nivelul de 
hidratare şi dimensiunea inoculării.  

Harrison şi colegii157 au arătat că mâinile contaminate pot contamina, la rândul lor, un şervet 
curat, de hârtie, de unică folosinţă, şi vice versa. Ratele de transfer variază între 0.01% -0.64% şi, 
respectiv între 12.4% - 13.1%. 

Un studiu al lui Barker şi colegii158 a arătat că degetele contaminate cu norovirus,  pot 
transfera secvenţial virusul pe un număr de până la şapte suprafeţe curate, şi de pe hainele curate 
contaminate pe mâinile şi suprafeţele curate. Mâinile contaminate ale PMS au fost asociate cu 
endemia infecţiilor nozocomiale.159,160 

Sartor şi colegii60 au adus dovezi că endemia cu S. marcescens a fost transmisă de pe săpun 
contaminat la pacienţi via mâinile PMS. In timpul investigaţiei unei epidemii cu S. liquefaciens, 
septicemii si reacţii febrile într-un centru de hemodializă, patogenii au fost izolaţi din fiole de 
medicaţie cu doze multiple, contamínate extrinsec, din săpun antibacterian, şi din loţiune de mâini.161  

Duckro şi colegii126 au arătat că VRE poate fi transferat dintr-un mediu contaminat sau de pe 
tegumentul intact al pacientului pe locuri curate, via mâinile PMS, în 10.6% din contacte. Câteva 
izbucniri epidemice de infecţii iatrogene, au fost asociate cu mâinile contaminate PMS.162-164  

El Shafie şi colegii164 au investigat o epidemie cu A. baumannii multi-rezistent şi au 
documentat tulpini identice de la pacienţi, mâinile PMS, şi mediu. Izbucnirea a luat sfârşit când au 
fost luate măsurile de  remediere. Mâinile contaminate ale PMS au fost clar legate de izbucnirile 
epidemice în rândul pacienţilor din secţiile de chirurgie şi neonatologie163,165,166. 

In fine, câteva studii au arătat că patogenii se pot transmite din surse exterioare spitalului la 
pacienţi,  prin intermediul mâinilor PMS. De exemplu, o izbucnire epidemică de infecţii 
postoperatorii de plagă cu S. marcescens a fost pusă pe seama unui borcănel de cremă exfoliantă, 
contaminat, din locuinţa unei asistente.167 Investigaţia a sugerat că microorganismul s-a transmis la 
pacienţi prin mâinile asistentei, care purta unghii artificiale. In altă izbucnire epidemică, Malassezia 
pachydermatis s-a transmis, probabil, de la câinele de companie al unei asistente, la copiii mici dintr-o 
secţie de terapie intensivă pediatrică, via mâinile asistentei respective.168 
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Figura I.7.1 

Microorganisme prezente pe tegumentul pacientului sau în mediul apropiat acestuia 

Un pacient imobilizat la pat, colonizat cu coci Gram-pozitivi, în particular la nivelul zonelor nazală, 
perineală, inghinală, precum şi la nivelul axilelor şi al extremităţilor superioare. Anumite suprafeţe 
din mediul apropiat pacientului sunt contaminate cu coci Gram-pozitivi, lăsaţi probabil de pacient 

Figura I.7.2  

Transferul microorganismului de la pacient pe mâinile personalului medico sanitar (PMS) 

Contactul între PMS şi pacient duce la transmiterea încrucişată a microorganismelor. In acest caz, 
cocii Gram-pozitivi din flora proprie pacientului, se transferă pe mâinile PMS.  

 

Retipărit din Pittet, 2006885 cu permisiunea de la Elsevier. 
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Figura 1.7.3.  

Supravieţuirea microorganismelor pe mâinile PMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Microorganismele (în acest caz coci Gram-pozitivi) supravieţuiesc pe mâini. Republicat de 
către Pittet, 2006 885

 cu permisiunea lui Elvisier. 
(B) Când există condiţii optime pentru creştere (temperatură, umiditate, absenţa curăţării mâinilor 

sau frecare), microorganismele pot continua sa crească. Republicat de către Pittet, 2006885
 cu 

permisiunea lui Elvisier. 
(C) Contaminarea bacteriană creşte linear în timpul contactului cu pacientul. Adaptat cu 

permisiunea lui Pittet, 199914. 
*  Figura ilustrează intenţionat faptul că halatele cu mâneci lungi pot fi contaminate cu 
microorganisme în timpul îngrijirii pacientului. Cu toate că dovezile pentru a formula acestă 
recomandare sunt limitate, mânecile lungi ar trebui evitate. 

A B 

C 
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Figura 1.7.4. Curăţarea incorectă a mâinilor 

Spălarea necorespunzătoare a mâinilor poate duce la menţinerea contaminării mâinilor; în acest caz, 
cu coci Gram-pozitivi. Reeditare de Pittet, 2006885 cu permisiunea Elvisier. 

* Figura ilustrează intenţionat faptul că halatele cu mâneci lungi pot fi contaminate cu 
microorganisme în timpul îngrijirii pacientului. Cu toate că dovezile pentru a formula această 
recomandare sunt limitate, mânecile lungi ar trebui evitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.5a  
Insuficienta curăţare a mânilor determină contaminare încrucişată între pacienti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Medicul are un contact prelungit cu pacientul A colonizat cu coci Gram-pozitivi şi îşi 
contaminează mâinile. Reeditat de Pittet, 2006885

 cu permisiunea  Elvisier. 

* Figura ilustrează intenţionat faptul că halatele cu mâneci lungi pot fi contaminate cu 
microorganisme în timpul îngrijirii pacientului. Cu toate că dovezile pentru a formula această 
recomandare sunt limitate, mânecile lungi ar trebui evitate. 
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Figura 1.7.5b 

Insuficienta curăţare a  mânilor determină o contaminare încrucişată între pacienţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Medicul are un contact direct pacientul B fără să îşi fi curăţat înainte mâinile între timp. Este 
foarte posibil să se producă transmiterea încrucişată a cocilor Gram-pozitivi de la pacientul A la 
pacientul B prin mâinile PMS  este. Reeditat de Pittet, 2006885 cu permisiunea Elvisier. 

* Figura ilustrează intenţionat faptul că halatele cu mâneci lungi pot fi contaminate cu 
microorganisme în timpul îngrijirii pacientului. Cu toate că dovezile pentru a formula acestă 
recomandare sunt limitate, mânecile lungi ar trebui evitate 

Figura 1.7.6 

Insuficienta curăţare a mâinilor în timpul îngrijirii pacientului, poate duce la transmiterea 
încrucişată a microorganismelor la acelaşi pacient 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicul este în contact se află în contact direct cu pacientul. El atinge iniţial punga cateterului urinar 
şi mâinile sale se contaminează cu tulpini Gram-negativ prin atingerea pungii şi prin lipsa curăţării 
ulterioare a mâinilor. Contactul direct cu pacientul sau cu obiecte aparţinând ale acestuia poate 
conduce în mod probabil la o transmitere încrucişată a microorganismelor. 

Reeditat de Pittet, 2006885 cu permisiunea  Elvisier. *Figura ilustrează intenţionat faptul că halatele cu 
mâneci lungi pot fi contaminate cu microorganisme în timpul îngrijirii pacientului. Cu toate că 
dovezile pentru a formula această recomandare sunt limitate, mânecile lungi ar trebui evitate. 
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8.Modele de transmitere a microorganismelor prin intermediul mâinilor 

8.1. Modele experimentale 

Cercetătorii au studiat modul de transmitere a agenţilor infecţioşi folosind mai multe modele 
experimentale. Ehrenkranz şi colab.88 au cerut asistentelor medicale să atingă pentru 15 secunde zona 
inghinală a unui pacient ca şi când ar lua pulsul femural. Pacientul era cunoscut ca fiind puternic 
colonizat cu bacili Gram-negativi. Apoi asistentele şi-au curăţat mâinile prin spălare cu săpun simplu 
şi apă sau prin curăţare cu o soluţie alcoolică. După ce şi-au curăţat mâinile, ele au atins cu degetele o 
parte dintr-un cateter urinar, iar din acest segment s-au efectuat culturi bacteriene. Studiul a arătat că 
atingerea zonelor intacte de piele umedă a asigurat transmiterea unui număr suficient de 
microorganisme pe mâini pentru ca acestea să fie ulterior transmise fragmentului de cateter atins în 
ciuda curăţării mâinilor cu apă şi săpun. Dimpotrivă, frecarea mâinilor cu o soluţie alcoolică a fost 
eficientă şi a împiedicat transmiterea încrucişată spre cateter. Folosind acelaşi model experimental 
Marples şi colab.74 au studiat transmiterea microorganismelor de la un material “donor” contaminat în 
mod artificial la un material “receptor” curat, prin intermediul contactului manual şi a descoperit că 
numărul organismelor transmise a fost mai mare în cazul în care donorul sau mâinile erau umede. În 
general, numai 0,06% din organismele provenite de la donorul contaminat au fost transferate la 
receptor prin contactul mâinilor. Mackintosh şi colab.169 au descoperit faptul că S. saphrophyticus, P. 
aeruginosa şi Serratia spp. au fost transferate în cantitate crescută faţă de E. Coli de un donor 
contaminat la un receptor curat pe calea mâinilor. Patrick şi colab.75 au descoperit faptul că 
organismele au fost transmise diferitelor tipuri de suprafeţe în cantităţi mai mari (>10 4) de la mâinile 
umede decât de la mâinile care au fost atent uscate. Sattar şi colab. 170 au demonstrat că transferul S. 
aureus de la materialele utilizate în mod obişnuit pentru  îmbrăcăminte sau lenjerie de pat la vârful 
degetelor apare mai frecvent atunci când vârfurile degetelor sunt umede. 

8.2. Modele matematice 

Modelele matematice au fost utilizate pentru a examina realţia dintre multiplii factori care 
influenţează transmiterea agenţilor patogeni în serviciile de îngrijiri de sănătate. Aceşti factori includ 
respectarea igienei mâinilor, ierarhizarea personalului de îngrijire, frecvenţa introducerii pacienţilor 
colonizaţi sau infectaţi într-un salon, practicarea selecţiei pacienţilor, caracteristicile individuale ale 
pacienţilor şi practicile curente în utilizarea antibioticelor, ca să numim doar câteva.171 Majoritatea 
studiilor care au descris modele matematice ale transmiterii de agenţilor patogeni în timpul îngrijirilor 
medicale au încercat să cuantifice influenţa diferiţilor factori pe o singură secţie, de exemplu terapia 
intensivă.172-175 Având în vedere faptul că aceste unităţi găzduiesc un număr relativ redus de pacienţi 
la un moment dat, variaţiile aleatorii cum ar fi numărul pacienţilor spitalizaţi cu un anumit agent 
patogen într-o perioadă scurtă de timp pot avea un impact semnificativ asupra dinamicii transmiterii. 
În consecinţă, aceste modele aleatorii sunt cele mai potrivite pentru estimarea impactului diferitelor 
măsuri de control al infecţiei, inclusiv respectarea igienei mâinilor, asupra numărului infecţiilor şi 
colonizărilor. 

Într-un model matematic al infecţiei cu S.aureus rezistent la Meticilină într-o unitate de 
terapie intensivă, Sebille şi colab.172 au descoperit faptul că numărul pacienţilor care s-au au fost 
colonizaţi cu tulpini transmise de la PMS a fost unul dintre cei mai importanţi determinanţi ai ratei 
transmiterii. Este de interes faptul că ei au descoperit că creşterea gradului de respectare a igienei 
mâinilor a avut un efect redus asupra prevalenţei colonizării cu S.aureus rezistent la Meticilină. Acest 
model estimează că dacă prevalenţa colonizării cu S.aureus rezistent la Meticilină a fost de 30% în 
absenţa respectării igienei mâinilor, ea ar fi scăzut la 22% dacă igiena mâinilor creştea cu 40% şi la 
20% dacă igiena mâinilor ar fi crescut cu 60%. Practicile antibioterapiei în cadrul acestui model au o 
importanţă relativ redusă. 

Austin şi colab.173 au supravegheat pacienţii prin culturi zilnice, cu tipizare moleculară şi 
izolare, precum şi monitorizare conform practicilor de control al infecţiilor pentru a studia dinamica 
transmiterii infecţiei cu Enterococ rezistent la Vancomicină în secţia de terapie intensivă. Ei au 
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descoperit că igiena mâinilor şi organizarea în cohorte a personalului s-au dovedit cele mai eficace 
măsuri de control. Modelul ilustrează faptul că, pentru un anumit nivel al igienei mâinilor, organizarea 
în cohorte a personalului va conduce spre un mai bun control al transmiterii infecţiei cu Enterococ 
rezistent la Vancomicină. Rata cu care cazurile noi de infecţie cu Enterococ rezistent la Vancomicină 
sunt spitalizate în secţia de terapie intensivă joacă un rol important asupra nivelului  de transmitere a 
infecţiei cu Enterococ rezistent la Vancomicină în secţie. 

Într-un studiu folosind modelul aleator al dinamicii transmiterii, Cooper şi colab.176 au 
considerat că îmbunătăţirea igienei mâinilor de la un nivel foarte redus la 20% sau 40% a redus 
semnificativ transmiterea, dar că îmbunătăţirea igienei mâinilor la nivelul de peste 40% ar avea un 
impact relativ redus asupra prevalenţei S. aureus. Grundmann şi colab.175 au realizat un studiu care a 
inclus culturi de la pacienţi în momentul spitalizării şi observaţii bisăptămânale ale frecvenţei 
contactului dintre PMS şi pacienţi, culturi de pe mâinile PMS şi tipizarea moleculară a culturilor de 
S.aureus rezistent la Meticilină izolate. Un model de îmbunătăţire a igienei cu 12% în conformitate cu 
regulile de igienă a mâinilor sau pe nivele profesionale de pregătire ar putea compensa deficitul de 
personal şi  pot preveni transmiterea în perioadele de supraaglomerare şi de încărcare cu activităţi 
supraaglomerate.  

Un model de transmitere aleatorie conceput de McBryde şi colegii a folosit supravegherea 
prin culturi, observarea respectării igienei mâinilor şi evaluarea modului de transmitere de la un 
pacient colonizat la PMS, precum şi alţi factori pentru a estima impactul diferitelor intervenţii asupra 
transmiterii S.aureus rezistent la Meticilină în secţia de terapie intensivă177. De asemenea, ei au 
descoperit faptul că îmbunătăţirea igienei mâinilor s-a dovedit a fi cea mai eficientă intervenţie.Spre 
deosebire de primele studii în domeniu alte câteva studii timpurii, aceste modele sugerează că 
îmbunătăţirea igienei mâinilor de la 40% la 60% continuă să aibe un impact benefic asupra reducerii 
transmiterii S.aureus rezistent la Meticilină. Un model care foloseşte simularea Monte Carlo pentru a 
studia impactul diferitelor măsuri de control al S.aureus rezistent la Meticilină într-o secţie medicală 
au sugerat că îmbunătăţirea igienei mâinilor a fost cea mai eficace măsură de reducere a 
transmiterii.178 

În timp ce studiile menţionate au oferit noi puncte de vedere privind contribuţia relativă a 
diferitelor măsuri de control al infecţiilor, toate s-au bazat pe prezumţii care pot să nu fie valabile în 
toate situaţiile. De exemplu, majoritatea studiilor au presupus că transmiterea patogenilor s-a efectuat 
doar prin intermediul mâinilor PMS şi că suprafeţele de mediu contaminate nu au avut nici un rol în 
transmitere. Acest din urmă fapt s-ar putea să nu fie adevărat în cazul anumitor unii agenţi patogeni, 
care pot rămâne viabili în mediul înconjurător pentru perioade lungi de timp. De asemenea, cele mai 
multe, dacă nu toate modelele matematice s-au bazat pe ipoteza că, atunci când PMS şi-a  curăţat 
mâinile, 100% din agenţii patogeni de interes au fost eliminaţi de pe mâini, ceea ce este totuşi puţin 
probabil să fie adevărat în multe situaţii.176 Important este că toate modelele matematice descrise mai 
sus au prezis că îmbunătăţirile privind respectarea igienei mâinii ar putea reduce transmiterea 
agenţilor patogeni. În realitate, nivelul nu poate fi acelaşi pentru toţi agenţii patogeni şi în toate 
situaţiile clinice. Utilizarea în continuare a modelelor matematice privind transmiterea agenţilor 
patogeni asociaţi îngrijirilor de sănătate  este justificată. Beneficiile potenţiale ale unor astfel de studii, 
includ evaluarea beneficiilor diverselor intervenţii de control al infecţiei şi înţelegerea impactului de 
variaţii aleatorii ale incidenţei şi prevalenţei diferiţilor agenţi patogeni.171 

9. Relaţia dintre igiena mâinilor şi infectarea cu agenţi patogeni asociaţi 
îngrijirilor de sănătate  

În ciuda unui număr insuficient de studii randomizate şi controlate în mod corespunzător, 
există dovezi substanţiale că utilizarea materialelor antiseptice în igiena mâinilor reduce transmiterea 
agenţilor patogeni şi a incidenţei infecţiilor nosocomiale. 58, 179,180 În ceea ce ar fi de considerat un 
proces de intervenţie, utilizând datele istorice, Semmelweis179 a demonstrat în 1847 că rata mortalităţii 
în rândul mamelor care au născut la Clinica Obstetrică I de la Spitalul General din Viena a fost 
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semnificativ mai mic atunci când personalul spitalului şi-a curăţat mâinile cu un agent antiseptic, 
decât dacă şi-ar fi spălat mâinile cu săpun simplu şi apă.  

În 1960, un studiu prospectiv controlat, sponsorizat de Institutele Naţionale de Sănătate (NIH) 
din SUA şi de Biroul de Chirurgie Generală a comparat impactul nespălării mâinilor cu agent 
antiseptic faţă de spălarea mâinilor cu antiseptic asupra contaminării cu S. aureus în rândul sugarilor 
într-o creşă spital. Cercetătorii au demonstrat ca bebeluşii îngrijiţi de asistente medicale care nu se 
spălau pe mâini după manipularea unui copil colonizat cu S. aureus se îmbolnăvesc mult mai des, şi 
mai rapid, decât copiii îngrijiţi de asistente medicale care au folosit hexaclorofen în curăţarea mâinilor 
înaintea contactului cu aceştia. Acest studiu a furnizat dovezi convingătoare că folosirea agenţilor 
antiseptici la curăţarea mâinilor la contactul cu pacienţii reduce transmiterea de agenţi patogeni 
asociaţi îngrijirilor de sănătate.  

O serie de studii au demonstrat efectul igienei mâinilor asupra numărului de infecţii asociate 
asistenţei medicale sau a transmiterii încrucişate a agenţilor patogeni rezistenti la antibiotice (a se 
vedea Partea I, secţiunea 22 şi Tabelul I.22.1). De exemplu, mai mulţi cercetători au descoperit că 
infecţia cu S. aureus rezistent la Meticilină asociată îngrijirilor de sănătate a fost redusă atunci când 
săpunul utilizat a fost înlocuit.181,182 

În unul din aceste studii, infecţia endemică cu S. aureus rezistent la Meticilină într-o secţie de 
terapie intensivă de nou-născuţi, a fost eliminată la şapte luni de la introducerea unui nou agent 
antiseptic (triclosan 1%), continuând în acelaşi timp toate celelalte măsuri de control al infecţiei, 
inclusiv supravegherea activă săptămânală a culturilor.181 Un alt studiu a raportat un focar de infecţie 
cu S. aureus rezistent la Meticilină care a implicat 22 de copii într-o unitate de nou-născuţi.182 În ciuda 
eforturilor intense, focarul nu a putut fi controlat până când un nou agent antiseptic nu a fost adăugat 
(triclosan 0,3%), continuând în acelaşi timp toate măsurile de control anterioare, care au inclus 
utilizarea de mănuşi şi halate, cohorte şi culturi de supraveghere. Casewell & Phillips121 au raportat că 
frecvenţa crescută a spălarii mâinilor în rândul PMS a fost asociată cu o scădere în transmiterea de 
Klebsiella spp. în rândul pacienţilor, însă nu au cuantificat nivelul spălării mâinilor în rândul PMS. 

Este important de subliniat, totuşi, că, deşi introducerea unui produs antiseptic nou a fost un 
factor cheie în îmbunătăţirea tuturor acestor studii, în cele mai multe cazuri, schimbarea sistemului 
fiind doar unul dintre elementele care determină succesul strategiilor de promovare multimodale a 
igienei mâinilor; succesul rezultă mai degrabă din efectul global al campaniei.  

În plus faţă de aceste studii, investigaţii în focar au sugerat o asociere între infecţie şi lipsa de 
personal şi supraaglomerarea, care a fost în strânsă legătură cu aderenţa scăzută privind igiena 
mâinilor. În timpul unui focar, Fridkin183 a investigat factorii de risc pentru infecţiile sanguine 
asociate cateterismului venos central. După ajustarea factorilor de eroare, relaţia pacient-asistent a 
rămas un factor de risc independent pentru infecţiile sanguine, sugerând că reducerea PMS sub un 
prag critic a contribuit la acest focar prin periclitarea îngrijirilor adecvate cateterismului. Vicca184 a 
demonstrat relaţia dintre personalul insuficient şi răspândirea infecţiei cu S. aureus rezistent la 
Meticilină la terapie intensivă. Aceste rezultate arată indirect că un dezechilibru între volumul de 
muncă şi personal duce la o atenţie relaxată privind  măsurile de control de bază, cum ar fi igiena 
mâinilor, şi răspândirea microorganismelor. Harbarth şi colab.185 au investigat un focar de 
Enterobacter cloacae într-o secţie de terapie intensivă neonatală şi au arătat că numărul zilnic de copii 
spitalizaţi a fost peste capacitatea maximă a unităţii, rezultând într-un spaţiu per copil mult sub 
recomandările actuale. 

În paralel, numărul personalului de serviciu a fost semnificativ mai mic faţă de cel impus de 
volumul de muncă, acest lucru a dus, de asemenea, la o atenţie mai relaxată faţă de la măsurile de 
bază privind controlul infecţiei. Aderarea la practici de igienă a mâinii înainte de contactul cu 
aparatura a fost de numai 25% în perioada de vârf a volumului de muncă, dar a crescut la 70%, după 
încheierea perioadei caracterizată de lipsa de personal şi supraaglomerare. Supravegherea continuă a 
arătat că spitalizarea în această perioadă determină un risc crescut de patru ori privind dobândirea unei 
infecţii nosocomiale. Acest studiu nu arată doar asocierea dintre volumul de muncă şi infecţii, dar 
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subliniază, de asemenea un pas intermediar – aderenţa scăzută la practici de igienă a mâinilor. Robert 
şi colegii săi au sugerat că numărul redus privind PMS pentru cele trei zile înaintea infecţiei sanguine 
(adică raportul dintre cel mai mic număr de asistente medicale per pacient şi cel mai crescut număr) a 
fost un factor de risc independent pentru infecţii.186 În alt studiu efectuat în secţia de terapie intensivă, 
s-a arătat că un număr mai mare de PMS a fost într-adevăr asociat independent cu o scădere > 30% a 
riscului pentru infecţii, iar estimarea efectuată a arătat că dacă raportul asistent-pacient ar fi menţinut 
>2,2, 26,7% din toate infecţiile ar fi putut fi evitate. 187  

Supraaglomerarea şi lipsa de personal sunt frecvent observate în unităţile de îngrijiri de 
sănătate în întreaga lume, dar în special în ţările în curs de dezvoltare unde personalul şi resursele 
limitate contribuie la perpetuarea acestei probleme.183-186 ,188-190 Supraaglomerarea şi lipsa de personal 
au fost menţionate în cel mai mare focar nosocomial cauzat de Salmonella spp. 191 ; în acest focar din 
Brazilia, a existat o relaţie clară între lipsa de personal şi calitatea îngrijirilor de sănătăte, inclusiv 
igiena mâinilor. 

10. Metode pentru evaluarea eficienţei antimicrobiene a agenţilor şi 
preparatelor de curăţare şi spălare a mâinilor în vederea pregătirii 
mâinilor pentru intervenţii chirurgicale 

Cu excepţia săpunurilor fără aditivi, orice preparat nou pentru dezinfectarea mâinilor trebuie 
să fie testat în privinţa eficienţei lui antimicrobiene, pentru a se dovedi că: (i) are o eficienţă 
superioară faţă de un săpun normal, sau (ii) atinge anumiţi parametri de performanţă acceptaţi. 
Preparatul cu toţi ingredienţii săi trebuie să fie evaluat pentru a ne asigura că substanţele umectante 
sau rehidratante adăugate cu scopul obţinerii unei toleranţe cutanate mai bune nu afectează în nici un 
fel acţiunea lui antimicrobiană.  

În prezent, numeroase metode de testare sunt disponibile în acest scop, dar ele diferă în 
privinţa utilităţii şi relevanţei lor. De exemplu, determinarea concentraţiei inhibitorii minime (CIM) a 
unor astfel de preparate antimicrobiene nu are nici o legătura cu „efectul letal” aşteptat de la aceste 
produse în practică. Condiţiile testărilor făcute în suspensii lichide şi in vitro192 sau ex-vivo193 nu 
concordă cu cele făcute asupra pielii umane. Chiar şi testele prin utilizare simulată asupra unor 
subiecţi sunt considerate de unii ca fiind “prea controlate”, sugerându-se testarea în condiţii practice. 
Influenţele externe în astfel de testări în teren sunt greu de controlat. Totodată, şi acest lucru este 
important, rezultatele unor testări în teren oferă date insuficiente în privinţa capacităţii unui anumit 
preparat de a asigura o reducere măsurabilăa a infecţiilor nosocomiale transmise prin mâini. Deşi 
abordarea optima în acest context ar consta în testări clinice, ele sunt de obicei destul de greoaie şi 
costisitoare. De exemplu, analiza puterii statistice arată că pentru a se demonstra o reducere a 
infecţiilor transmise prin mâini de la 2% la 1% prin utilizarea unui agent antiseptic pentru mâini 
considerat mai bun sunt necesari aproape 2500 subiecţi în fiecare din cele cele două grupuri 
experimentale, la parametrii statistici  (unidirecţional) = 0,05 şi o putere de 1-= 0,9.194  Din acest 
motiv, numărul unor astfel de experimente rămâne destul de limitat.195-197 Obţinerea unei reduceri de 
la 7% la 5% ar necesita 3100 subiecţi/grup. Acest fapt subliniazăa utilitatea unor teste de laborator in 
vivo bine controlate şi accesibile economic care să furnizeze date suficiente pentru evaluarea 
potenţialelor beneficii ale unui anumit preparat în condiţii practice.  

10.1 Metode curente 

Compararea directă a rezultatelor testării in vivo a eficacităţii spălării mâinilor, a spălării 
antiseptice a mâinilor, a curăţării antiseptice a mâinilor prin frecare şi a dezinfectării preoperatorii a 
mâinilor nu este posibilă din cauza marii varietăţti a procedurilor de testare. Diferenţele se pot referi 
la: (i) contaminarea intenţionată a mâinilor cu un microorganism de testare înaintea utilizării agentului 
testat; (ii) metoda utilizată pentru contaminarea degetelor sau a mâinilor; (iii) cantitatea de preparat 
igienic aplicată; (iv) durata contactului produsului cu pielea; şi (v) metoda utilizată pentru prelevarea 
microorganismelor de pe piele dupa utilizarea preparatului testat. 
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În ciuda diferenţelor menţionate anterior, majoritatea  testărilor se pot grupa în două mari 
categorii. O categorie vizează evaluarea agenţilor de spălare sau frecare a mâinilor destinaţi să elimine 
agenţii patogeni temporari de pe mâinile PMS. În majoritatea unor astfel de studii, mâinile subiecţilor 
sunt contaminate experimental cu microorganisme de test înaintea aplicării preparatului testat. În a 
doua categorie, care se aplică procedurilor de  curăţare preoperatorie a mâinilor, obiectivul constă în 
evaluarea capacităţii preparatului testat de a reduce transferul de pe mâini a florei reziduale prezente 
în mod natural. Schema experimentală de bază a acestor metode este rezumată în continuare şi 
procedurile sunt prezentate în detaliu în Tabelul I.10.1. 

În Europa, cele mai utilizate metode de testare a antisepticelor pentru mâini sunt cele 
specificate de Comitetul European pentru Standardizare (CES). În SUA şi Canada, astfel de preparate 
sunt reglementate de Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor (AAM)198  şi, respectiv, Health 
Canada, care utilizeaza standardele Societăţii Americane pentru Testare şi Materiale, în prezent 
ASTM International. 

Trebuie precizat că grupul actual de experţi recomandă utilizarea termenului “eficacitate” cu 
trimitere la efectul (posibil) al aplicării unui preparat pentru igiena mâinilor testat în condiţii de 
laborator sau in vivo. Spre deosebire de aceasta, se recomandă utilizarea cuvântului “eficienţă” cu 
referire la împrejurarile clinice în care produsele destinate igienei mâinilor au fost testate, cum ar fi 
probe, încercări în mediul real, unde impactul unui astfel de preparat este urmărit pe baza ratei de 
transmitere incrucişată a infecţiei sau a ratei rezistenţei.199 

10.1.1 Metode de testare a acţiunii agenţilor igienici de spălare şi frecare a mâinilor 

Urmatoarele metode in vivo utilizează contaminarea experimentală pentru a testa capacitatea 
unui preparat de a reduce nivelul microflorei tranziente de pe mâini, fără a lua în considerare flora 
permanentă. Preparatele care urmează să fie testate sunt agenţi antiseptici pentru mâini, şi sunt 
destinate PMS cu excepţia celui din sălile de operaţie. 

Normele CES: EN 1499 si EN 1500 

În Europa, cele mai uzuale metode pentru testarea agenţilor antiseptici pentru mâini sunt EN 
1499200 si EN 1500.201  Pe scurt, primul standard impune 12-15 subiecţi, iar al doilea (conform 
viitorului amendament) 18-22 subiecţi, precum şi o cultură de E. coli.  Subiecţii sunt distribuiţi aleator 
în două grupuri: unul utilizează preparatul de testat şi celalalt o soluţie standardizată de referinţă. Într-
o etapă următoare, cele două grupuri îşi inversează rolurile (plan încrucişat). 

Dacă un săpun antiseptic a fost testat conform metodei EN 1499,200 reducerea log10  indusă de 
preparat trebuie să fie, în medie, semnificativ mai mare decât cea obţinută în grupul de control (săpun 
obişnuit). Pentru agenţii defrecare a mâinilor (EN 1500), reducerea medie acceptată obţinută cu un 
preparat de testat nu trebuie să fie semnificativ mai mică decat cea rezultată în urma utilizării unei 
soluţii de referinţă pe bază de alcool (alcool izopropilic sau izopropanol 60%). 

Normele ASTM 

ASTM E-1174202 

În prezent agenţii de spălare sau frecare a mâinilor sunt evaluaţi pe baza acestei metode în 
America de Nord. Criteriile de eficacitate formulate în “Tentative Final Monograph” (TFM) elaborate 
de AAM sunt o reducere de 2-log10 a microorganismului indicator la fiecare mână într-un interval de 
cinci minute de la prima utilizare şi de 3-log10  la fiecare mâna la cinci minute după a zecea 
utilizare.198 

Criteriile de performanţă în cazul metodei EN -1500 şi cele specificate de TFM pentru 
frecarea mâinilor cu alcool nu sunt aceleaşi.48,198,201 Din acest motiv, un preparat poate îndeplini 
criteriul TFM dar ar putea să nu satisfacă norma EN-1500 şi invers.203  Trebuie subliniat faptul că nu 
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se cunoaşte încă nivelul necesar al reducerii numărului de microbi pentru a rezulta o scădere 
semnificativă a contaminării nozocomiale cu agenţi patogeni a mâinilor.48,204 

ASTM E-1838 (metoda de tamponare a degetelor – determinarea virusurilor)205 

Metoda tamponării degetelor poate fi aplicată cu uşurinţă atât agenţilor de spălare cât şi celor 
de frecare a mâinilor. La testarea agenţilor de spălare, ea poate măsura şi reducerea numărului de 
virusuri viabile după expunerea exclusiv la preparatul de testat, după clătirea ulterioară cu apă şi 
uscarea mâinilor dupa clătire. Această metodă prezintă şi un risc mai scăzut pentru subiecţi deoarece 
presupune contaminarea unor zone mai mici de piele, precis stabilite, spre deosebire de utilizarea 
mâinii întregi (vezi mai jos). Metoda poate fi aplicată virusurilor clasice precum şi celor recent 
descoperite, cum ar fi calcivirusurile.206  

ASTM E-2276 (metoda de tamponare a degetelor – determinarea bacteriilor) 207 

Metoda este destinată testarii efectului agenţilor de spălare sau frecare a mâinilor împotriva 
bacteriilor. Schema şi procedura sunt asemănătoare cu cele ale metodei E-1838205  descrisă anterior 
pentru determinarea virusurilor. 

ASTM E-2613 (metoda de tamponare a degetelor – determinarea fungilor)208 

Metoda este destinată testării efectului agenţilor de spălare şi frecare a mâinilor împotriva 
fungilor. Schema şi procedura sunt asemănătoare ce cele ale metodelor descrise anterior pentru 
determinarea virusurilor (E-1838)205 şi bacteriilor (E-2276).207 

ASTM E-2011 (metoda mâinii întregi - determinarea virusurilor)209 

Conform acestei metode, se contaminează cu virusul test întreaga suprafaţă a ambelor mâini 
şi apoi se aplică asupra acestora preparatul de spălare sau frecare a mâinilor. Suprafaţa ambelor mâini 
este spălată şi lichidul de spălare rezultat este analizat pentru identificarea virusurilor viabile. 

10.1.2 Pregătirea preoperatorie a mâinilor 

Spre deosebire de spălarea sau frecarea igienică a mâinilor, pregătirea mâinilor pentru 
intervenţia chirurgicală este orientată împotriva florei rezidente de pe mâini. Nici una din metodele 
existente nu utilizează contaminarea experimentală a mâinilor. 

Norma CEN: EN 12791 (pregătirea preoperatorie a mâinilor)210 

Aceasta normă europeană este comparabilă cu cea descrisă în EN 1500, cu excepţia faptului 
că efectul bactericid al unui produs este testat: (i) pe mâini curate, necontaminate experimental; (ii) pe 
18-20 subiecţi; (iii) utilizând modelul separării mâinilor elaborat de Michaud, McGrath & Goss211 
pentru evaluarea efectului imediat asupra unei mâini şi a efectului după trei ore (pentru a detecta un 
posibil efect prelungit) asupra celeilalte mâini, protejata între timp cu o mănuşă; (iv) suplimentar, se 
utilizează un plan experimental încrucişat, dar spre deosebire de  metoda de evaluare a dezinfecţiei 
igienice a mâinilor, cele două proceduri experimentale se aplică la un interval de o săptămână una faţă 
de alta, pentru a permite refacerea florei rezidente; (v) procedura antiseptică de referinţă utilizează 
oricâte cantităţi de 3mL de n-propanol 60% (v/v) necesare pentru menţinerea mâinilor umede timp de 
trei minute; astfel, cantitatea totală folosită poate varia în funcţie de mărimea şi temperatura mâinilor 
şi de alţi factori; (vi) produsul este utilizat în conformitate cu instrucţiunile fabricantului, cu o durată a 
contactului de maximum cinci minute; (vii) cerinţa este ca efectul imediat şi cel la trei ore a unui 
produs să nu fie semnificativ inferior faţă de dezinfecţia de referinţă a mâinii; şi (viii) dacă se susţine 
existenţa unei activităţi bactericide prelungite, la trei ore de la aplicare produsul trebuie să asigure un 
număr semnificativ mai redus de bacterii comparativ cu referinţa. 
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Norma ASTM: ASTM E-1115 (perierea preoperatorie a mainilor) 212 

Această metodă de testare măsoară reducerea florei bacteriene cutanate. Este destinată 
determinării reducerii imediate şi prelungite a numărului de microbi după aplicări unice sau repetate, 
sau în combinaţie. Pot fi utilizate şi la măsurarea activităţii antimicrobiene cumulate dupa aplicări 
repetate. 

În America de Nord această metodă este necesară pentru evaluarea eficienţei periajului 
mâinilor în scop chirurgical.198  TFM prevede ca preparatele (i) după un minut de utilizare să reducă 
numărul de bacterii cu 1-log10  de pe fiecare mână şi, după 6 ore în cursul primei zile, numărul de 
colonii bacteriene de pe fiecare mână să nu depăşească nivelul iniţial; (ii) să conducă la o reducere de 
2-log10  a numărului de bacterii la fiecare mână după un minut de utilizare a produsului, la sfârşitul 
celei de-a doua zi a testarii; şi (iii) să realizeze o reducere de 3-log10  a numărului de bacterii la fiecare 
mână dupa un minut de utilizare a produsului, la sfârşitul celei de-a cincea zi a testării, în comparaţie 
cu nivelul stabilit iniţial.198 

10.2. Deficienţe ale metodelor clasice de testare 

10.2.1 Spălarea şi frecarea antiseptică a mâinilor; spălarea şi curatarea mâinilor în cadrul 
asistenţei medicale directe 

Un obstacol major în testarea produselor pentru igiena mâinilor şi a capacităţii lor de a 
satisface cerinţele normate este costul acesteia, care poate fi prohibitiv chiar şi pentru marile companii 
multinaţionale. Un exemplu ar fi evaluările cuprinzătoare şi variate cum sunt cele specificate în 
TFM198; curbe de timp/eficienţă antiseptică trebuie, de asemenea, stabilite în cadrul unor teste privind 
potenţialul de dezvoltare a rezistenţei antimicrobiene. La testările in vivo sunt necesari cel putin 54 
subiecţi în fiecare grup experimental, unul pentru testarea produsului şi un grup martor, rezultând un 
minim de 2 x 54 subiecţi. Totuşi, costurile substanţiale ar putea fi mult mai mici dacă aceiaşi subiecţi 
ar fi utilizati în testarea ambelor preparate, în mod succesiv, în cele două proceduri ale unui plan 
încrucişat, aşa cum este descris în EN 1499 şi EN 1500.200,201 Rezultatele pot fi apoi comparate intra-
individual, permiţând o reducere considerabilă a volumului eşantionului, cu menţinerea aceleiaşi 
puteri statistice. 

Un alt neajuns al metodelor de testare existente se referă la durata aplicării produsului pe 
mâini, care reclamă ca subiecţii să-şi aplice produsul testat sau cel de referinţă timp de 30 secunde198 

sau un minut,200 în ciuda faptului că durata medie a dezinfectării mâinilor PMS s-a dovedit a fi mai 
mică de 15 secunde în majoritatea studiilor.124,213-218  Unii cercetători au aplicat protocoale de spălare 
sau dezinfecţie igienică a mâinilor cu o durată de 15 secunde.151,219-222  Din acest motiv, aproape că nu 
există date privind eficacitatea săpunurilor antibacteriene în condiţiile reale în care ele sunt utilizate. 
În mod asemănător, unele metode acceptate pentru evaluarea agenţilor dezinfectanţi fără apă utilizaţi 
în frecarea antiseptică a mâinilor, cum ar fi dezinfecţia de referinţă a mâinilor descrisă în EN 1500,201  

prevăd ca 3mL de alcool să fie  frecaţi pe mâini timp de 30 secunde, urmând apoi aplicări repetate de 
acelaşi tip. Nici acest tip de protocol nu reflectă tiparele reale de utilizare în rândul PMS. Totuşi, s-ar 
putea argumenta că este mai uşor de dovedit eficienţa egală sau superioară a unui produs testat în 
comparaţie cu martorul în condiţiile unui contact mai îndelungat cu pielea. Sau, reciproc, respectând 
condiţii statistice valide, este dificil de demonstrat o diferenţă reală între două aplicări de foarte scurtă 
durată, de exemplu de 15 secunde, care mai necesită şi eşantioane mari, cu un număr mare de subiecţi. 
De aceea, o aplicare de referinţă (martor) care, de obicei, ar fi aleasă pentru eficacitatea ei comparativ 
ridicată, ar putea implica un contact cu pielea mai îndelungat decât cel obişnuit în practica reală. În 
aceste condiţii, faptul că un produs testat nu este inferior poate fi dovedit utilizând eşantioane cu 
volume justificate din punctul de vedere al costului. 

Documentul TFM,198 de exemplu, prevede ca procedura spălării mâinilor PMS să conducă la 
o reducere in vivo a numărului de microorganisme indicatoare la fiecare mână cu 2-log10 la cinci 
minute după prima spălare a mâinilor şi de 3-log10  după a zecea spălare. Aceasta cerinţă nu este în 
concordanţă cu necesităţile activităţii dintr-o unitate medicală din două motive. În primul rând, a 
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stabili ca un preparat să reducă cantitatea de bacterii cu numai 2-log10 într-un interval maxim de cinci 
minute pare o cerinţă modestă, deoarece chiar şi utilizând apă şi un săpun ne-medicinal se poate 
obţine o reducere de 3-log10  în interval de un minut.48,223  Totodată, cinci minute este o durată prea 
lungă de aşteptare de la un pacient la altul. În al doilea rând, s-a formulat necesitatea unei activităţi 
reziduale a preparatului dezinfectant pentru mâini în ambianţele nechirurgicale.224-226 Grupul actual de 
experţi nu consideră însă că, în scopurile menţionate mai sus, este necesară o acţiune antimicrobiană 
reziduală în unităţile medicale obişnuite. Este nevoie, mai degrabă, de un efect imediat, rapid şi 
puternic împotriva unui larg spectru al florei tranziente pentru asigurarea asepsiei mâinilor, şi asta nu 
numai într-un timp foarte scurt ci şi imediat după prima aplicare a preparatului. De aceea, cerinţa ca 
un produs să manifeste o acţiune mai puternică dupa a zecea spălare decât după prima pare greu de 
justificat. 

Un test curent şi simplu de utilizat în mediul clinic pentru a evalua colonizarea microbiană 
este metoda amprentării.72  Această metodă implică amprentarea buricelor degetelor, inclusiv a 
policelui, pe un mediu de cultură nutritiv cu agar, care să conţină, de preferinţă, neutralizanţi pentru 
agentul dezinfectant nealcoolic folosit. Aceasta se realizează prin aplicarea unei uşoare presiuni cu 
policele şi cu fiecare deget separat asupra mediului de cultură cu agar timp de cinci secunde. Această 
metodă asigură o determinare a numărului de bacterii mai puţin precisă decât metoda spălării 
degetelor, dar are avantajul uşurinţei utilizării în teren şi oferă rezultate bune în evaluarea florei 
tranziente şi a suprimării ei. Neajunsul unei astfel de metode calitative constă în faptul că oferă 
adeseori rezultate eronate. Într-adevăr, numărul de bacterii rezultate după utilizarea preparatului testat 
poate fi mult mai ridicat decât cel de la grupul martor din cauza dezagregarii microcoloniilor de 
bacterii rezidente. 

10.2.2 Spălarea şi frecarea preoperatorie a mâinilor; perierea preoperatorie a mâinilor; 
pregătirea preoperatorie a mâinilor 

Asemănător dezinfectiei igienice a mâinilor, un neajuns major al testării periajului în scop 
chirurgical constă în cheltuielile materiale asociate cu utilizarea modelului TFM. Testele in vitro 
necesare sunt aceleaşi cu cele descrise în Partea I, Secţiunea 10.2.1 anterioară (vezi şi Tabelul I.10.1). 
În cadrul unui plan experimental comparativ, sunt necesari cel puţin 130 subiecţi pentru a testa un 
produs, precum şi un lot de control. Pentru evidenţierea eficacităţii anumitor produse, numărul 
subiecţilor ar trebui chiar multiplicat, în vederea testării în paralel a vehiculelor agentului dezinfectant 
şi probabil a grupului placebo.198  Aşa cum s-a menţionat la modelul de testare pentru spălarea 
mâinilor PMS descris în EN 12791,210  acest număr mare de subiecţi poate fi redus substanţial dacă 
probele nu sunt efectuate cu populaţii diferite de subiecţi pentru fiecare ramură a experimentului, ci 
aceleaşi persoane participă în fiecare ramură, fiind distribuite aleator în diversele componente ale 
planului în pătrat latin, experimentele putând fi desfăşurate la intervale săptămânale. Rezultatele sunt 
apoi tratate în termeni de eşantioane corelate, cu comparaţii intra-individuale. Totodată, dacă un 
produs se dovedeşte a fi echivalent ca eficacitate antimicrobiană cu o periere în grupul de control, nu 
rezultă de ce vehiculele sau un agent placebo trebuie să fie testate în paralel. Pentru pacient şi pentru 
chirurg este lipsit de importanţă faptul că produsul este eficace numai din cauza ingredientului activ 
sau, probabil, şi din cauza unui efect sinergic sau chiar antimicrobian al vehiculului.  

Spre deosebire de cerinţele normei EN 12791, în care un efect susţinut (sau prelungit) al 
periajului în scop chirurgical este opţional, modelul TFM reclamă ca preparatul să posede această 
caracteristică (vezi textul anterior). Oricum, prezenţa continuă a unei substanţe bactericide pentru a 
produce un efect constant poate să nu fie necesară, având în vedere faptul că ingredientele volatile, 
cum ar fi alcoolii alifatici cu lanţ scurt (de ex. etanol, izopropanol şi n-propanol),48 sunt deplin 
capabili să producă acelaşi efect.227 Considerând puternica lor eficacitate antibacteriană, importanţa 
unui efect prelungit este îndoielnică, deoarece regenerarea florei cutanate durează câteva ore chiar şi 
fără efectul persistent dovedit al alcoolilor. De asemenea, rămâne un subiect de dezbatere dacă un 
efect pe termen lung (de câteva zile), aşa cum se recomandă în modelul TFM, este necesar sau nu. 
Este greu de înţeles de ce este nevoie ca eficacitatea periajului să crească de la prima până la a cincea 
zi de practicare permanentă. Considerentele etice ar sugera ca primul pacient într-o zi de luni, când 
cerinţa reducerii imediate a numărului de bacterii în raport cu nivelul iniţial este de numai 1-log10 , să 
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fie tratat la acelaşi nivel de siguranţă antimicrobiană ca şi pacienţii operaţi în următoarea zi de vineri, 
când, în conformitate cu prevederile TFM, reducerea ar trebui să fie de 3-log10. 

În privinţa analizei statistice din norma EN 12791, în care eficacitatea unui produs este 
comparată cu cea a unuia de referinţă (inclusiv soluţia de frecare cu 60% n-propanol pentru 3 minute), 
modelul studiului comparativ propus în prezent nu mai este de actualitate. Acesta ar trebui să fie 
înlocuit cu un studiu de echivalenţă (de non-inferioritate) a produsului. Totodată, ultimul Ghid CDC/ 
HICPAC privind igiena mâinilor în unităţile medicale58 consideră ca o deficienţă faptul că modelele 
testelor de laborator in vivo utilizează drept subiecţi personal ne-medical ca surogat pentru PMS. 
Acest argument este valabil doar pentru testarea în domeniul chirurgical. În plus, spectrul 
antimicrobian al unui produs trebuie să fie cunoscut pe baza rezultatelor anterioare la testele in vitro. 

10.3.  Necesitatea unor metode mai eficiente 

Se impun studii suplimentare care să stabilească îmbunătăţirile ce trebuie aduse metodelor de 
testare existente şi să evalueze protocoalele modificate, care să elaboreze protocoale standardizate 
pentru realizarea unor evaluări mai realiste ale colonizării mocrobiene şi care să estimeze mai bine 
riscul de transfer patogen şi încrucisat.72 Pentru a rezuma, următoarele modificări trebuie aduse 
metodelor de testare tradiţionale: 

• Puţinele protocoale existente ar trebui adaptate în aşa fel încât să ducă la concluzii 
comparabile cu privire la eficacitatea produselor de igienă. 

• Protocoalele ar trebui să fie actualizate, astfel încât să poată fi efectuate cu cheltuieli 
justificate din punct de vedere economic. 

• Pentru a fi plauzibile, rezultatele modelelor de testare in vivo ar trebui să urmărească 
parametri cum ar fi durata de aplicare a testului, alegerea microorganismului de testare, sau utilizarea 
unor subiecţi.umani 

• Cerinţele de eficacitate nu trebuie să fie formulate având în vedere eficacitatea produselor 
disponibile pe piaţă, ci luând în considerare nevoile identificate în mod obiectiv. 

• Studiile in vivo privind pregătirea preoperatorie a mâinilor ar trebui să fie concepute ca 
studii clinice, care să determine echivalenţa (non-inferioritatea), mai degrabă decât eficacitatea 
comparată. 

• Protocoalele pentru studiile de teren ar trebui să asigure evaluarea produselor de igienă a 
mâinilor în împrejurări mai plauzibile, dacă nu mai realiste. 

Totodată, testele cu privire la eficacitatea antimicrobiană a produselor pentru igiena mâinilor 
ar trebui să se desfăşoare în paralel cu studiile de impact (de eficacitate) privind transmiterea 
încrucişată sau rezistenţa. 

Este nevoie urgentă de studii clinice bine controlate, pentru ca acestea să furnizeze date 
epidemiologice privind reducerea răspândirii infecţiilor nozocomiale, ceea ce ar fi o dovadă mai 
directă a eficacităţii lor clinice. 
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Tabelul I.10.1 

 Schema experimentală de bază a metodelor actuale de testare a eficacităţii preparatelor 
pentru igiena mâinilor şi pentru pregătirea preoperatorie a mâinilor 

Metoda 
 Microorganismul 

de test 
Procedura de baza 

EN 1499 
(spălarea igienică 
a mâinilor) 

E.coli (K 12) Mâinile se spală cu soluţie de săpun moale, se scufundă apoi în 
bulionul de cultură pentru 5 secunde, lichidul rămas se usucă la aer 
timp de 3 minute. Se măsoară titrul bacterian iniţial de la nivelul 
degetelor prin scufundarea lor timp de 60s în 10mL de bulion fără 
neutralizanţi. Mâinile scoase din bulion sunt tratate cu produsul de 
testat (nu mai mult de un minut) sau cu soluţia de referinţă (o 
soluţie 20% de săpun moale). Apoi se măsoară titrul bacterian final 
(vezi EN 1500). 

EN 1500 
(frecarea igienică 
a mâinilor) 

E.coli (K 12) Procedura de bază este aceeaşi  ca în E-1499. Mâinile sunt frecate 
cu 3mL izopropanol 60% timp de 30s. Operaţia se repetă, fără a 
depăşi o durată totală de 60s. Se clătesc cu apă timp de 5s şi se 
usucă. Degetele se scufundă apoi pe rând in 10mL bulion 
amestecat cu neutralizator, pentru stabilirea titrului bacterian final. 
Se prepară diluţii succesive pe scară log10 din mediul de cultură cu 
neutralizant şi se expun în vederea analizării. În interval de max. 3 
ore, aceeaşi subiecţi sunt trataţi cu produsul de referinţă sau cu cel 
de testat. Se numără coloniile rezultate şi se calculează reducţii pe 
scara logaritmică. 

ASTM E -1174 
(eficacitatea 
preparatului 
pentru spălarea 
mâinilor PMS sau 
în mediul casnic) 

S. marcescens şi 
E.coli 

Testează eficacitatea agenţilor de spălare sau frecate a mâinilor în 
reducerea florei microbiene de tranziţie. Înainte de prelevarea 
bacteriană iniţială şi înainte de fiecare aplicare a produsului de 
testat, se freacă mâinile cu 5 ml din suspensia cu microorganismul 
de test. Produsul de testat se aplică cu spumare pe mâini şi 
antebraţe, apoi acestea se clătesc cu apă. După numărul necesar de 
aplicări, se fac eluţii cu 75mL de eluant pentru fiecare mână 
introdusă în mănuşă. Din eluate se determină apoi bacteriile 
viabile. 

ASTM E - 1838 
(metoda de 
tamponare a 
degetelor – 
determinarea 
virusurilor) 

Adenovirus, 
rotavirus, rhinovirus 
şi HVA 

10µL din suspensia virusului de testat se plasează pe buricul 
fiecărui police, apoi se amprentează, inoculatul este uscat şi tratat 
timp de 10-30s cu 1mL de preparat sau soluţie de referinţă. 
Buricele degetelor sunt clătite şi lichidul rezultat este evaluat 
pentru titrul de virusuri viabile. Se includ loturi de referinţă pentru 
evaluarea titrului iniţial, pentru pierderile din timpul uscării şi 
pentru eficienţa îndepărtării mecanice a virusului. Metodă 
aplicabilă atât pentru agenţii de spălare cât şi a celor de frecare a 
mâinilor. 

ASTM E -2276 
(metoda de 
tamponare a 
degetelor – 
determinarea 
bacteriilor) 

E.coli, 
S. marcescens, 
S.aureus şi 
S.epidermidis 

Similar cu ASTM E - 1838 

ASTM E – 2613 
(metoda de 
tamponare a 
degetelor – 
determinarea 
fungilor) 

Candida albicans si 
Aspergilus niger 

Similar cu ASTM E - 1838 

ASTM E – 2011 
(metoda mâinii 
întregi -  
determinarea 

Rotavirus si 
rhinovirus 

Metoda este destinată confirmării, la nevoie, a rezultatelor metodei 
tamponării degetelor (E-1838). Ambele mâini sunt contaminate cu 
virusul test iar produsul de testat este folosit pentru spălarea sau 
frecarea lor. Toată suprafaţa ambelor mâini este clătită iar lichidul 
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virusurilor) rezultat este evaluat pentru titrul virusului infecţios. 

EN 12791 
(pregătirea 
preoperatorie a 
mâinilor) 

Flora cutanată 
rezidentă 
(fără contaminare 
artificială) 

Similar cu EN 1500, cu următoarele excepţii: fără contaminare 
artificială; dezinfectarea de referinţă a mâinilor prin frecare timp 
de 3 min cu n-propanol 60% v/v; durata maximă de aplicare a 
produsului este de 5 min; 1 săptămână între testarea produsului şi 
testarea de referinţă. Testarea persistenţei efectului (la 3 ore) 
utilizând modelului separării mâinilor este facultativă (produsul 
trebuie să fie semnificativ mai bun decât cel de referinţă). 

ASTM E – 1115 
(metodă de testare 
pentru evaluarea 
preparatelor 
pentru periajului 
preoperator) 

Flora cutanată 
rezidentă 
(fără contaminare 
artificială) 

Metoda este destinată evaluării activităţii imediate sau prelungite 
împotriva florei rezidente. Subiecţii efectuează o periere 
preoperatorie şi apoi prelevarea se face prin introducerea mâinilor 
în mănuşi largi cu eluent. Lichidul este apoi evaluat pentru 
bacteriile viabile. 

 

11. Preparate utilizate pentru igiena mâinilor 

11.1 Apa 

Scopul spălării mâinilor în activitatea de îngrijire a pacientului este de a îndepărta murdăria şi 
materiile organice, precum şi contaminarea microbiană rezultată prin contactul cu pacienţii sau mediul 
înconjurător. 

În timp ce apa este adeseori denumită "solvent universal", ea nu poate în mod direct să 
îndepărteze substanţele hidrofobe, cum ar fi grăsimile şi uleiurile prezente frecvent pe mâinile 
murdare. Prin urmare, spălarea corespunzătoare a mâinilor necesită utilizarea de săpunuri sau 
detergenţi pentru a dizolva materiile grase şi a facilita îndepărtarea lor ulterioară cu apă. Pentru a 
asigura o bună igienă a mâinilor, săpunul sau detergentul trebuie să se aplice pe toate suprafeţele 
ambelor mâini, urmată de o clătire temeinică şi de uscare. Aşadar, apa nu este suficientă pentru 
curăţarea mâinilor murdare; săpunul sau detergenul trebuie să fie utilizate împreună cu apa. 

11.1.1 Relaţia între contaminarea apei şi infecţii 

Apa de robinet poate conţine o varietate de microorganisme, inclusiv agenţi patogeni umani. 
Tabelele I.11.1 şi I.11.2 cuprind lista de agenţi patogeni cunoscuţi sau suspectaţi de a avea o 
transmisie hidrică, împreună cu semnificaţia lor pentru sănătate, stabilitatea în apă şi infecţiozitatea 
relativă.228 

11.1.2 Apa de robinet contaminată microbian din unităţile medicale 

Apa de robinet din reţeaua unităţilor de îngrijire medicală poate fi o sursă de infecţii 
nosocomiale. O cercetare Medline efectuată între anii 1966 – 2001, a identificat apariţia a 43 de 
focare infecţioase, dintre care 69% (29) ar putea fi asociate pe baza unor dovezi epidemiologice şi 
moleculare cu biofilmele (comunităţi de microorganisme ce se dezvoltă ca un strat vâscos pe suprafeţe 
scufundate într-un lichid) în rezervoarele de stocare a apei, în apa de robinet şi în apa de la dusuri.229-

232 Patogenii identificati în infecţiile nosocomiale  includ: Legionella  spp.,233-234 P. aeruginosa., 
Stenotrophomonas maltophilia,235 Mycobacterium avium,236 M. Fortuitum,237 M. Chelonae,238 
Fusarium spp.,239 şi A. Fumigatus240. Chiar dacă normele de igienă a mâinilor sunt respectate, o cale 
plauzibilă pentru transmiterea acestor organisme din apă la pacient ar putea fi prin mâinile PMS, dacă 
apa contaminată este folosită pentru spălare. OMS a elaborat un document de referinţă privind 
Legionella spp. şi de prevenire a legionelozei, care oferă o trecere în revistă cuprinzătoare a surselor 
de contaminare, ecologiei şi determinării în laborator a acestui microorganism.241 Trebuie remarcat, 
totuşi, că Legionella spp. se transmite în principal prin inhalare de aerosoli sau aspiraţie de apă. 
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Un studiu norvegian despre incidenţa, distribuţia şi semnificaţia patologica a unor specii de 
mucegai în apa potabila a identificat 94 de specii de mucegai aparţinând la peste 30 de genuri, 
inclusiv Penicillium, Trichoderma şi Aspergillus spp. Dintre acestea, speciile de Penicillium spp. erau 
foarte răspândite şi supravieţuiau chiar şi în apă tratată antifungic. Deşi, fierberea apei a redus nivelul 
contaminării fungice, A. ustus pare a fi oarecum rezistent la un astfel de tratament. Speciile de 
ciuperci potenţial patogene din apa de robinet pot fi deosebit de periculoase în cazul în care apar în 
reţeaua de apă a unităţilor cu pacienţi imunodeprimaţi242. 

11.1.3 Calitatea apei de robinet 

Apa de robinet, pe lângă faptul că este o posibilă sursă de contaminare microbiană, poate 
conţine substanţe care pot interfera cu acţiunea antimicrobiană a antisepticelor şi dezinfectantelor. 
Exemple de contaminanţi uzuali ai apei şi efectele lor sunt rezumate în tabelul I.11.1. 

Caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei utilizate pentru spălarea mâinilor în 
unităţile medicale trebuie să respecte reglementările locale de igienă.228 Fiecare instituţie medicală 
este responsabilă pentru calitatea apei din momentul în care aceasta pătrunde în clădire. OMS a 
elaborat linii directoare pentru normele de bază din domeniul igienei mediului în sistemele de îngrijire 
a sănătăţii din ţările în curs de dezvoltare243. În Europa, calitatea apei potabile în imobilele publice 
este reglementată de către Consiliul European prin Directiva „Apa pentru consum uman” 
(Reglementarea 1882/2003/CE)244 (Tabelul I.11.3). În Franţa, directivele naţionale privind unităţile 
medicale au propus recent standarde microbiologice pentru calitatea apei (Tabelul I.11.4). 

Dacă apa din reţeaua unei unităţi medicale este suspectată de contaminare, se poate recurge la 
decontaminare, fie prin filtrare microbiologică, fie prin dezinfecţie.228 Dezinfectanţii includ: clorul, 
monocloramina, dioxidul de clor, ozonul şi iradierea cu ultraviolete228. Clorul, în formă gazoasă sau 
lichidă, rămâne substanţa chimică cea mai frecvent utilizată în acest scop, dar este predispus la 
generarea în apa tratată a unor produşi secundari cu potenţial toxic. Ozonarea apei necesită instalaţii 
costisitoare; monocloramina, deşi are o acţiune bactericidă mai lentă decât clorul, prezintă proprietăţi 
dezinfectante reziduale şi este mai puţin probabil să genereze compuşi secundari dăunători. 

Primul pas în tratarea convenţională a apei este îndepărtarea într-o măsură cât mai mare a 
materiilor organice şi a particulelor, prin coagulare, sedimentare sau filtrare. Apa este apoi 
dezinfectată înainte de a intra în sistemul de distribuţie. Este de dorit să se menţină un potenţial 
dezinfectant rezidual în apa tratată în timp ce aceasta se află în tranzit, cu scopul de a limita 
dezvoltarea microorganismelor în sistemul de distribuţie şi pentru a inactiva orice agenţi patogeni care 
pot intra în sistemul de distribuţie prin conectări defectuoase, scurgeri, infiltrări sau prin refulare. Cu 
toate acestea, nivelurile convenţionale ale reziduurilor dezinfectante pot fi ineficiente în cazul unui 
aflux masiv de contaminare.245  

Radiaţiile ultraviolete constituie o alternativă potenţială la dezinfectarea chimică a sistemelor 
mici de aprovizionare cu apă, atât timp cât apa nu prezintă materii în suspensie, turbiditate şi colorare. 
Principalul dezavantaj al tratamentului cu raze ultraviolete este că nu lasă în urmă dezinfectanţi 
reziduali.246 

În Japonia, reglementările prevăd utilizarea de apă sterilă în loc de apă de robinet pentru 
spălarea preoperatorie a mâinilor. Cu toate acestea, un studiu japonez a arătat că titrul bacterian pe 
mâini era în esenţă aceleaşi, indiferent de tipul de apă folosit, ceea ce subliniază importanţa menţinerii 
unui titru rezidual de clor în apa de robinet de peste 0,1ppm.247 

În numeroase ţări în curs de dezvoltare, apa de robinet poate fi improprie pentru băut. În timp 
ce apa potabilă poate fi ideală pentru spălarea mâinilor, dovezile existente nu susţin necesitatea ca apa 
pentru spălarea mâinilor să fie potabilă. În Bangladesh, într-o zonă rurală cu resurse limitate,248 
educaţia şi promovarea spălării mâinilor cu săpun şi apa disponibilă, a redus semnificativ răspândirea 
bolilor diareice la toate grupele de vârstă.248 Un studiu similar în Pakistan a confirmat acelaşi lucru.249 
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Cu toate acestea, în cazul în care apa este considerată neadecvată pentru spălarea mâinilor, 
folosirea doar a săpunului antibacterian nu reprezintă rezolvarea problemei. Ar putea fi necesară o 
decontaminare suplimentară a mâinilor astfel spălate prin frecarea cu un antiseptic, în special în 
arealele cu populaţii expuse unui risc sanitar,250 concomitent cu iniţierea unor măsuri pentru 
îmbunătăţirea calităţii apei printr-o tratare şi dezinfectare mai eficientă. 

Unităţile medicale din numeroase părţi ale lumii în curs de dezvoltare nu sunt racordate la 
conducte de apă potabilă sau furnizarea apei este intermitentă. Un sistem de alimentare intermitentă 
cu apă are de cele mai multe ori niveluri mai ridicate de contaminare microbiană din cauza 
infiltraţiilor. Stocarea apei este adesea singura opţiune pentru unităţile cu un sistem intermitent. Cu 
toate acestea, o astfel de apă poate fi predispusă la contaminare microbiană dacă nu este stocată şi 
utilizată în mod corespunzător şi poate necesita o tratare în punctul de utilizare şi/sau o dezinfectare in 
situ.251 

Containerele pentru stocarea apei trebuie golite şi curăţate252 cât mai frecvent posibil şi, atunci 
când este posibil, acestea să fie lăsate la uscat. Introducerea mâinilor şi a obiectelor contaminate în 
containerele de depozitare a apei ar trebui să fie întotdeuna evitată. În mod ideal, containerele de 
depozitare ar trebui să aibă un gât îngust, pentru a facilita o protecţie corespunzătoare, cu un robinet 
amplasat convenabil pentru utilizarea uşoară a apei. 

CDC a elaborat linii directoare pentru sistemele igienice de aprovizionare cu apă şi pentru 
igiena mâinilor în domeniul îngrijirilor de sănătate în ţările în curs de dezvoltare,253 care au fost testate 
în Kenya şi au fost adaptate pentru alte ţări din Africa şi Asia.254 Conform recomandărilor incluse în 
acest document, pentru spălarea mâinilor ar trebui să fie utilizată apa potabilă. 

11.1.4 Temperatura apei 

Cu excepţia aspectului legat de toleranţa pielii şi nivelul de confort termic, temperatura apei 
nu pare a fi un factor critic pentru eliminarea microbilor de pe mâinile care urmează să fie spălate. 
Totuşi, într-un studiu care a comparat temperatura apei de 4°C, 20°C şi 40°C, temperaturile mai 
ridicate s-au dovedit a fi asociate cu iritarea pielii.255 Prin urmare, utilizarea de apă foarte fierbinte 
pentru spălarea mâinilor ar trebui evitată deoarece creşte probabilitatea de afectare a pielii. 

11.1.5 Uscarea mâinilor 

Deoarece mâinile umede pot mai uşor prelua şi răspândi microorganisme, uscarea adecvată a 
mâinilor este o parte integrantă din rutina spălării mâinilor. Uscarea atentă a mâinilor este un factor 
critic, determinând nivelul de transfer bacterian asociat cu contactul fizic după spălarea mâinilor. Este 
necesar să se evite recontaminarea mâinilor spălate şi uscate.75 Considerarea acestui fapt ar putea 
îmbunătăţi în mod semnificativ practicile de igienă a mâinilor în sectoarele de îngrijiri clinice şi de 
sănătate publică.75 

Prosoapele de hârtie, prosoapele de pânză şi uscătoarele cu aer cald sunt cele mai folosite 
pentru uscarea mâinilor spălate. Un studiu a comparat patru metode de uscare a mâinilor: prosoape de 
pânză pe rolă, prosoape de hârtie aşezate pe o chiuvetă, uscător cu aer cald şi uscarea mâinilor prin 
evaporare;256 nu a fost semnalată nici o diferenţă semnificativă în eficacitatea metodelor. Reutilizarea 
sau utilizarea în comun a prosoapelor ar trebui să fie evitate, deoarece există riscul de transmitere a 
infecţiilor.257 Într-un studiu comparativ de testare a eficienţei diferitelor metode de uscare a mâinilor 
pentru eliminarea bacteriilor de pe mâinile spălate, uscarea cu aer cald s-a dovedit a fi mai puţin 
eficientă decât uscarea cu prosoape de hârtie.258 Acest lucru este în contradicţie cu un alt studiu, în 
cadrul căruia uscarea cu aer cald era cea mai eficientă în comparaţie cu utilizarea prosoapelor de 
hârtie sau pânză.257 Cu toate acestea, uscarea cu aer poate fi mai puţin practică deoarece necesită un 
timp mai îndelungat pentru uscarea mâinilor,258 cu un posibil impact negativ asupra respectării igienei 
mâinilor. Mai mult, un studiu a sugerat că unele uscătoare cu aer pot duce la răspândirea prin aerosoli 
a agenţilor patogeni din apă.259 Studii suplimentare sunt necesare pentru a emite recomandări cu 
privire la acest aspect. În mod ideal, mâinile ar trebui uscate folosind fie prosoape de hârtie 
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individuale, fie uscătoare cu aer, care pot usca mâinile la fel de bine şi de repede ca prosoapele de 
hârtie şi care s-au dovedit a nu fi asociate cu răspândirea agenţilor patogeni prin aerosoli. 

Când sunt folosite prosoape curate sau de unică folosinţă, este mai bine să se tamponeze uşor 
pielea decât să se frece prosopul de aceasta, pentru a evita în acest fel crăparea pielii. Excoriaţiile 
pielii pot duce la colonizarea pielii de către bacterii şi la posibila răspândire de virusuri transmisibile 
prin sânge precum şi a altor microorganisme.79 Mâinile iritate pot determina, de asemenea, respectarea 
mai puţin strictă a normelor de igienă a mâinilor (vezi şi Partea I, Secţiunea 15). 

11.2 Săpunul simplu (nebactericid) 

Săpunurile sunt produse pe bază de detergenti care conţin esteri ai acizilor graşi şi hidroxid de 
sodiu sau potasiu. Ele sunt disponibile în diverse forme, inclusiv ca bară de săpun, ţesături 
impregnate, solzi şi preparate lichide. Capacitatea lor de curăţare poate fi atribuită proprietăţilor lor 
detergente, care duc la eliminarea lipidelor şi a murdăriei aderente şi a diverselor substanţe organice 
de pe mâini. Săpunurile simple au o capacitate minimă de eliminare a bacteriilor, deşi spălarea 
mâinilor cu săpun simplu poate elimina flora tranzitorie slab aderentă. De exemplu, spălarea mâinilor 
cu apă şi săpun obişnuit timp de 15 secunde reduce numărul de bacterii de pe piele de 0,6-1,1 log10, în 
timp ce spălarea timp de 30 de secunde reduce numărul de bacterii cu 1,8-2,8 log10.48 Cu toate 
acestea, în mai multe studii, spălarea mâinilor cu săpun simplu (nebactericid) nu a reuşit să elimine 
agenţii patogeni de pe mâinile PMS88,110,260 Spălarea mâinilor cu săpun simplu poate duce la o creştere 
paradoxală a cantităţii de bacterii de pe piele.220,261-263 Deoarece săpunurile pot fi asociate cu iritarea şi 
uscăciunea pronunţată a pielii,220,262,264 adăugarea unor agenţi de umectare la preparatele de săpun 
poate reduce tendinţa lor de-a provoca iritaţii. Ocazional, săpunurile nebactericide au fost 
contaminate, ducând astfel la colonizarea mâinilor PMS cu bacili gram-negativ.160 Există dovezi că 
pericolul transmiterii de microorganisme prin spălare cu săpunuri care au mai fost folosite anterior 
este neglijabil.265,266 

11.3 Alcoolii 

Cele mai multe antiseptice pentru mâini pe bază de alcool conţin fie etanol, izopropanol sau 
n-propanol, sau o combinaţie a două dintre acestea. Concentraţiile sunt date, fie ca procent din volum 
(= mL/100mL, abreviat % v/v), procent din greutate (= g/100g, abreviat % m/m), sau procent din 
greutate/volum (= g/100mL, abreviat % m/v). În cadrul studiilor despre alcooli s-au evaluat fie alcooli 
individuali în diferite concentraţii (cele mai multe studii), combinaţii de doi alcooli, soluţii alcoolice 
care conţin cantităţi mici de hexaclorofen, compuşi cuaternari de amoniu (QAC), povidone-iodine, 
triclosan sau gluconat de clorhexidină (CHG).137,221,267-286 

Activitatea antimicrobiană a alcoolilor rezultă din capacitatea acestora de a denatura 
proteinele287. Soluţiile de alcooli care conţin 60–80% sunt cele mai eficiente, cele cu o concentraţie 
mai mare având o eficienţa mai scăzută.288,289 Acest paradox rezultă din faptul că proteinele nu sunt 
uşor de denaturant în absenţa apei.287 Conţinutul de alcool din soluţii poate fi exprimat ca un procent 
de greutate (m/m) care nu este afectat de temperatură sau de alte variabile, sau ca un procent de volum 
(v/v), care poate fi afectat de temperatură, de greutatea specifică şi de concentraţia reacţiei.290 De 
exemplu, un conţinut de 70% alcool echivalează cu 76,8% din volumul soluţiei preparate la 15º C, sau 
80,5% din volumul soluţiei preparată la 25º C.290 Concentraţia de alcooli în antisepticele pentru mâini 
sunt adesea exprimate ca procent din volum.198  

Alcoolii au o activitate antibacteriană foarte bună in vitro împotriva bacteriilor gram-pozitive 
şi gram-negative (incluzând agenţi patogeni multirezistenţi, cum ar fi MRSA şi VRE), M. tuberculosis 
şi o varietate de fungi.287-289,291-296 Cu toate acestea, ei nu au practic nici un efect împotriva sporilor de 
bacterii sau protozoarelor sub forma de oociţi şi o activitate foarte slabă asupa virusurilor 
neîncapsulate (non-lipofilice). În regiunile tropicale, lipsa efectului împotriva paraziţilor aduce în 
discuţie oportunitatea de a promova utilizarea pe scară largă a soluţiilor dezinfectante pentru mâini pe 
bază de alcool în defavoarea spălării mâinilor care, cel puţin, poate garanta un efect de curăţare 
mecanic.  
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Unele virusuri încapsulate (lipofilice) cum ar fi herpes simplex virus (HSV), HIV, virusul 
gripal, VSR şi virusul vaccinia sunt sensibili la alcool cu ocazia testărilor in vitro (tabelul I.11.5).297 
Alte virusuri încapsulate care sunt mai puţin susceptibile dar sunt distruse de alcoolul 60-70% sunt 
virusul hepatitei B (VHB) şi virusul hepatitei C.298 Într-un studiu experimental bazat pe ţesutul de 
porc folosit ca vehicul pentru studierea activităţii antiseptice, s-a descoperit că 70% etanol şi 70% 
isopropanol reduc titrul unui bacteriofag încapsulat mai eficient decât un săpun antibacterian cu 
conţinut de 4% CHG.192 

Numeroase studii au evidenţiat activitatea antibacteriană in vivo a alcoolilor. Primele studii 
cantitative despre loţiunile antiseptice de spălare a mâinilor au stabilit că alcoolii reduc substanţial 
numărul de bacterii de pe mâini.63,288,292,299 De obicei, reducerile logaritmice ale bacteriilor de pe 
mâinile contaminate artificial sunt în medie de 3,5 log10 după o aplicare de 30 de secunde şi 4,0–5,0 
log10 după un minut.48 În 1994, FDA TFM a clasificat etanolul 60–95% ca fiind un agent activ sigur şi 
eficient în igiena antiseptică a mâinilor sau în produsele pentru spălarea mâinilor PMS.198 Deşi TFM a 
considerat că datele au fost insuficiente pentru a considera izopropanolul 70-91,3% ca fiind eficient, 
izopropanolul 60% a fost adoptat ulterior în Europa ca standard de referinţă faţă de care sunt 
comparate produsele pe bază de alcool pentru curăţarea mâinilor.201 (a se vedea Partea I, Secţiunea 
10.1.1). Deşi n-propanolul se găseşte în unele produse pentru igiena mâinilor în Europa,300el nu este 
inclus de către TFM în lista de agenţi activi aprobaţi pentru dezinfecţia mâinilor şi pregătirea 
preoperatorie a mâinilor în SUA.58 

Alcoolii sunt bactericizi rapizi atunci când sunt aplicaţi pe piele, dar nu au o activitate 
persistentă (reziduală) semnificativă. Cu toate acestea, reapariţia bacteriilor pe piele se produce lent 
după utilizarea antisepticelor pe bază de alcool, probabil datorită efectelor sub-letale pe care le au 
alcoolii asupra unora dintre bacteriile de pe piele.301,302 Adăugarea de clorhexidină, de compuşi 
cuaternari de amoniu, de octenidină sau triclosan la preparatele pe bază de alcool poate duce la o 
activitate persistentă a acestora.48 O combinaţie sinergică dintre un umectant (octoxiglicerină) şi 
conservanţi a dus la o activitate prelungită împotriva bacteriilor patogene tranzitorii.303 Cu toate 
acestea, un studiu recent asupra cineticii populaţiei bacteriene pe mâini introduse în mănuşi în urma 
aplicării de preparate pe bază de alcool cu şi fără alţi aditivi (fie CHG sau etilsulfat de mecetroniu) a 
concluzionat că aportul suplimentelor la întârzierea regenerării bacteriene pe mâini în mănuşi a fost 
minor. 227  

Alcoolii, atunci când sunt utilizaţi în soluţii pentru curăţarea mâinilor, acţionează in vivo şi 
împotriva unui număr de virusuri neîncapsulate (Tabelul I.11.5). De exemplu, studiile in vivo care 
folosesc un model de tamponare a degetelor au demonstrat că izopropanolul 70% şi etanolul 70% au 
fost mai eficienţi decât săpunul cu sau fără aditivi în reducerea titrurilor de rotavirus pe tampoanele 
tactile257,304 Un studiu mai recent care a folosit aceleaşi metode de testare a evaluat un produs 
comercial care conţinea etanol 60%, descoperind că produsul reducea titrurile infecţioase a trei 
virusuri neîncapsulate (rotavirus, adenovirus, şi rhinovirus) cu 3 pană la 4 log.305 Alte virusuri 
neîncapsulate, cum ar fi virusul hepatitei A şi enterovirusurile (ex: poliovirusul) necesită alcool 70–
80% pentru a fi eliminate.306,307 Este de remarcat faptul că atât etanolul 70% cât şi un produs spumă cu 
etanol 62% şi agenţi de umectare a redus culturile de virusuri ale hepatitei A de pe mâini sau degete 
într-o măsură mai mare decât săpunurile neaditivate, şi ambele au redus numărul de virusuri de pe 
mâini aproximativ în aceeaşi măsură ca un săpun antibacterian care conţine 4% CHG.308 Aceelaşi 
studiu a stabilit că atât produsele spumante cu conţinut de etanol 70% cât şi etanol 62% au prezentat o 
activitate mai intensă împotriva poliovirusurilor decât săpunul nebactericid sau săpunul cu un conţinut 
de 4% CHG.308 Cu toate acestea, în funcţie de concentraţia de alcool, timp şi variantele virusului, 
alcoolul ar putea să nu fie eficient împotriva VHA şi a altor virusuri non-lipofilici. Schurmann a ajuns 
la concluzia că inactivarea virusurilor neîncapsulate este influenţată de temperatură, de raportul 
cantitativ între dezinfectant şi virus şi de cantitatea de proteine din mediu.309 Diverse soluţii cu alcool 
70% (etanol, n-propanol, izopropanol) au fost testate împotriva unui surogat de norovirus iar etanolul 
aplicat timp de 30 de secunde a dovedit o activitate antivirală superioară faţă de a celorlalte.310 Într-un 
studiu experimental recent, produsele pe bază de alcool etilic au determinat reduceri semnificative ale 
surogatelor de virusuri umane neîncapsulate testate; cu toate acestea, activitatea lor nu a fost 
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superioară spălărilor de referinţă cu agenţi nebactericizi sau cu apă de robinet.311. În general, etanolul 
are o activitate antivirala mai intensă decât isopropanolull70 Mai mult, studiile in vitro şi in vivo 
privind atât preparatele pe bază de alcooli cât şi săpunurile bactericide trebuie să stabilească un nivel 
minim de activitate antivirală care este necesar pentru a opri transmiterea virusurilor prin contact 
direct în cadrul unităţilor medicale. 

Alcooli nu sunt agenţi buni de curăţare şi utilizarea lor nu se recomandă atunci când mâinile 
sunt murdare sau vizibil contaminate cu materii proteice. Când sunt prezente cantităţi mici de materii 
proteice (de exemplu, sânge), etanolul şi izopropanolul pot reduce numărul de bacterii viabile de pe 
mâini,312 dar nu înlătura necesitatea spălării mâinilor cu apă şi săpun în cazul unei contaminări.179 Mai 
multe studii au examinat capacitatea alcoolilor de a preveni transferul agenţilor patogeni asociaţi cu 
asistenţa medicală folosind modele experimentale de transfer al patogenilor.74,88,169 Ehrenkranz şi 
colaboratorii88 au constatat că în urma unei frecări antiseptice a mâinii şi o clătire cu o soluţie pe bază 
de alcool bacilii gram-negativ au fost transferaţi de la pielea colonizată a unui pacient pe o piesă de 
cateter datorită mâinilor asistentelor medicale în numai 17% din experimente. În schimb, în urma 
spălării mâinilor cu săpun simplu şi apă, transferul de microorganisme au avut loc în 92% din 
experimente. Acest model experimental sugerează că atunci când mâinile PMS sunt puternic 
contaminate, soluţiile pe bază de alcool pot preveni transmiterea agenţilor patogeni mai eficient decât 
spălarea mâinilor cu săpun normal şi apă. 

Tabelul I.11.6 sintetizează o serie de studii care au comparat preparate antimicrobiene pe bază 
de alcool cu săpunuri simple sau antimicrobiene, pentru a determina care dintre acestea este mai 
eficient pentru spălarea mâinilor sau ca antiseptic pentru mâinile PMS (pentru detalii a se vedea 
Partea I, Secţiunea 11.13).88,125,137,221,223,273-279,286,313-321 

Eficienţa produselor pe bază de alcool pentru igiena mâinilor este afectată de un număr de 
factori printre care: tipul de alcool utilizat, concentraţia de alcool, durata aplicării, cantitatea de alcool, 
precum şi dacă mâinile sunt umede atunci când se aplică alcoolul. Volume mici (0,2-0,5mL) de alcool 
aplicate pe mâini nu sunt mai eficiente decât spălatul pe mâini cu săpun normal şi apă.74,169 Larson şi 
colaboratorii151 au demonstrat faptul că 1mL de alcool a fost semnificativ mai puţin eficient decât 
3mL. Volumul optim de produs care trebuie aplicat pe mâini nu este cunoscut şi poate varia în funcţie 
de fiecare preparat. În general, dacă mâinile devin uscate după frecarea acestora mai puţin de 10-15 
secunde, este probabil să se fi aplicat un volum insuficient de produs. Şerveţelele impregnate cu 
alcool conţin numai o cantitate mică de alcool şi nu sunt cu mult mai eficiente decât spălarea cu săpun 
şi apă.74,322,323. 

Soluţiile pe bază de alcool pentru frecarea mâinilor, destinate utilizării în spitale, sunt 
disponibile ca soluţii (cu vâscozitate scăzută), geluri şi spume. Puţine date sunt disponibile privind 
eficacitatea relativă a diferitelor preparate. Un mic studiu de teren a constatat că un gel cu etanol a fost 
ceva mai puţin eficient în reducerea numărului de bacterii pe mâinile PMS decât o soluţie pe bază de 
etanol324. Studii recente au condus la rezultate similare, stabilind că soluţiile reduc numărul de bacterii 
de pe mâini într-o măsură mai mare decît gelurile.203,325 Majoritatea gelurilor au prezentat efecte mai 
apropiate de cele ale unei spălări de 1 minut decît de cele ale uneidezinfectări de referinţă de 1 
minut.296 Ca urmare, s-a propus realizarea unor noi generaţii de geluri, cu o eficienţă antibacteriană 
mai mare.70 Studii ulterioare vor trebui să determine eficienţa soluţiilor şi a gelurilor pe bază de alcool 
în reducerea transmiterii de patogeni în unităţile de ocrotire a sănătăţii. Mai mult, respectarea 
normelor este considerată de mare importanţă, astfel încât dacă un gel cu o eficienţă in vitro mai mică 
este utilizat mai frecvent, rezultatul global este aşteptat să fie, totuşi, mai bun. 

Folosirea frecventă a unui preparat antiseptic pe bază de alcool tinde să provoace uscarea 
pielii dacă nu sunt adăugaţi în compoziţie agenţi de umectare sau agenţi de întreţinere a pielii. De 
exemplu, efectul dehidratant al alcoolilor poate fi redus sau eliminat prin adăugarea de glicerol 1-3% 
sau agenţi de condiţionare a pielii.219,221,267,268,273,301,313,326,327 

Totodată, în studii prospective, soluţiile sau gelurile pe bază de alcool care conţin umectanţi 
provoacă iritarea şi dehidratarea pielii în mult mai mică măsură decât săpunurile sau detergenţii 
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antimicrobieni testaţi.262,264,328,329 Aceste studii au fost efectuate în ambianţe clinice, au folosit o 
varietate de metode subiective şi obiective pentru evaluarea iritării şi dehidratării pielii. În continuare, 
cercetările de acest tip trebuie să stabilească dacă produsele cu compoziţii diferite dau rezultate 
similare. 

Chiar si soluţiile pe bază de alcool pentru curăţarea mâinilor care sunt bine tolerate şi conţin 
agenţi de umectare pot provoca o senzaţie trecătoare de iritare la contactul cu o piele care prezintă 
tăieturi sau zgârieturi. Aceste produse, preparate cu arome puternice, pot fi greu tolerate de către unii 
membri ai PMS cu alergii respiratorii. Dermatita alergică de contact sau urticaria de contact cauzate 
de hipersensibilitate la alcool sau la diverşi aditivi prezenţi în unele soluţii pe bază de alcool apar cu o 
frecvenţă redusă (a se vedea Partea I, Secţiunea 14).330-332 

O trecere în revistă sistematică a articolelor apărute între anii 1992 şi 2002 privind 
eficacitatea soluţiilor pentru igiena mâinilor pe baza de alcool a arătat că acestea înlătură mai eficient 
microorganismele, necesită mai puţin timp şi irită pielea mai rar decât spălarea mâinilor cu săpun sau 
cu alţi agenţi antiseptici şi apă.333 Disponibilitatea soluţiilor pe bază de alcool pe noptiera patului din 
spital a accentuat respectarea normelor de igienă a mâinilor în rândul PMS.60,333-335 În ce priveşte 
pregătirea preoperatorie a mâinilor, o frecare cu exfoliere, fără apă, cu o soluţie pe bază de alcool, s-a 
dovedit a avea aceeaşi eficacitate şi mai puţine efecte adverse asupra pielii faţă de o soluţie pe bază de 
alcool cu adaos de apă şi o periere cu o soluţie pe bază de iod.336 

Alcoolii sunt inflamabili şi PMS care manipulează preparate pe bază de alcool trebuie să 
respecte normele de protecţie (a se vedea Partea I, Secţiunea 23.6). Deoarece alcoolii sunt substanţe 
volatile, containerele lor trebuie să fie proiectate astfel încât evaporarea să fie limitată şi concentraţia 
iniţială păstrată. Contaminarea soluţiilor pe bază de alcool a fost rareori semnalată. Un singur studiu a 
prezentat o pseudo-epidemie ca urmare a contaminării alcoolului etilic cu spori de Bacillus cereus337 
iar altul a raportat o contaminare, în cursul utilizării, cu Bacillus spp.338 

11.4 Chlorhexidina 

CHG [gluconatul de clorhexidină] este o bisbiguanidă cationică şi a fost creeat în Marea 
Britanie în anii 1950 şi introdus în SUA în anii 1970.204, 339 Clorhexidina este greu solubilă în apă dar 
forma digluconată este solubilă în apă. Activitatea antimicrobiană a clorhexidinei poate fi atribuită 
ataşării substanţei la membrana citoplasmatică, urmată de fragmentarea acesteia, rezultând 
precipitarea conţinutului celular.48,204 

Activitatea antimicrobiană imediată a clorhexidinei este mai lentă decât cea a alcoolilor. 
Aceasta are un efect pronunţat asupra bacteriilor gram-pozitiv, o activitate ceva mai scăzută faţă de 
bacterii gram-negative şi ciuperci, şi o activitate minimă împotriva micobacteriilor.48,20,43,39 De 
asemenea, clorhexidina nu este un sporicid.48,339. Prezintă o activitate in vitro împotriva virusurilor 
încapsulate cum ar fi herpes simplex virus, HIV, cytomegalovirus, virusul gripal şi RSV, dar are un 
efect semnificativ mai mic asupra virusurilor neîncapsulate, cum ar fi rotavirusurile, adenovirusurile 
şi enterovirusurile.297,340,341 Activitatea antimicrobiană a clorhexidinei nu este substanţial afectată de 
prezenţa materiilor organice, inclusiv a sângelui. Deoarece clorhexidina are o moleculă cationică, 
activitatea ei poate fi atenuată de săpunuri naturale, diferiţi anioni anorganici, surfactanţi neionici şi 
creme pentru mâini care conţin agenţi anionici de emulsionare.204,339,342 CHG a fost inclusă într-un 
număr de preparate pentru igiena mâinilor. Compoziţii apoase sau detergente conţinând 0,5%, 0,75% 
sau 1% clorhexidină sunt mai eficiente decât săpunul simplu, dar mai puţin eficiente decât preparatele 
antiseptice detergente conţinând 4% CHG.301,343 Preparate cu 2% CHG sunt ceva mai puţin eficace 
decât cele cu un conţinut de 4% clorhexidină.344 S-a stabilit că un produs de frecare cu exfoliere pe 
bază de CHG (4%) a fost semnificativ mai eficient în reducerea titrului de bacterii decât un agent de 
curăţare cu povidone iodine (7,5%).247  

Clorhexidina are o acţiune remanentă semnificativă.273,281-283,285,301,315,343 Adăugarea de 
clorhexidină în concentraţii scăzute (0,5-1%) în preparatele pe bază de alcool conduc la o activitate 
reziduală semnificativ mai mare a compoziţiei decât cea a alcoolului singur.283,301 Utilizată conform 
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recomandărilor, clorhexidina are un grad ridicat de siguranţă în utilizare.339 Absorbţia substanţei prin 
piele este foarte redusă. Trebuie procedat cu atenţie pentru a se evita contactul cu ochii a preparatelor 
care conţin 1% clorhexidină sau mai mult, deoarece agentul poate cauza conjunctivite sau leziuni 
serioase ale corneei. Ototoxicitatea compusului exclude utilizarea lui în chirurgia urechii interne sau 
medii. Contactul direct cu ţesutul cerebral şi cu meningele trebuie evitat. Incidenţa iritaţiilor cutanate 
depinde de concentraţie, produsele care conţin 4% clorhexidină putând să cauzeze dermatite atunci 
când sunt utilizate frecvent pentru spălarea antiseptică a mâinilor.345 Reacţii alergice severe la CHG 
sunt foarte rare (vezi şi Partea I, Secţiunea 14).285,339 Analiza unor focare ocazionale de infecţii 
nosocomiale au condus la depistarea unor soluţii contaminate de clorhexidină.346,349 Rezistenţa la 
clorhexidină a fost de asemenea semnalată.350 

11.5 Cloroxilenolul 

Cloroxilenolul, cunoscut şi ca para-cloro-meta-xilenol (PCMX), este un compus fenolic 
substitut al halogenului care era folosit pe scară largă ca şi conservant în cosmetice şi alte produse şi 
ca agent activ în săpunurile antimicrobiene. A fost creat în Europa la sfârşitul anilor 1920 şi a fost 
folosit în SUA începând cu 1950. 351Acţiunea antimicrobiană a cloroxilenolului este aparent atribuită 
inactivării enzimelor bacteriene şi alterarii pereţilor celulelor.43 Aceasta are o bună activitate in vitro 
impotriva organismelor Gram-pozitive şi acţionează asemănător asupra bacteriilor Gram-negativ, 
micobacteriilor şi a unor virusuri. 48,351,352 Cloroxilenolul este mai puţin activ împotriva P. aeruginosa, 
dar adăugarea a acidului etilendiamintetraacetic (EDTA) creşte acţiunea sa împotriva Pseudomonas 
spp. şi altor agenţi patogeni. În ultimii 25 de ani au fost publicate relativ puţine articole care se ocupă 
cu eficacitatea preparatelor care conţin cloroxilenol destinate utilizării de către PMS au fost publicate 
în ultimii 25 de ani, iar rezultatele studiilor au fost uneori contradictorii. De exemplu, în cazul 
experimentelor în care au fost aplicate antiseptice pe pielea abdomenului, Davies şi colegii au 
descoperit că cloroxilenolul a avut cea mai slabă activitate imediată şi reziduală pe oricare dintre 
agenţii studiaţi.353 Când a fost efectuată spălarea mâinilor pentru 30 de secunde, totuşi, folosind 0.6% 
cloroxilenol, 2% CHG sau 0.3% triclosan, efectul imediat al cloroxilenolului a fost similar cu cel al 
celorlalţi agenţi. Când este folosit de 18 ori/zi timp de 5 zile, cloroxilenolul a avut activitate mai puţin 
cumulativă decât CHG.354 Când cloroxilenolul a fost folosit ca sterilizant chirurgical, Soulsby şi 
colegii 355 au raportat că 3% cloroxilenol a avut activitate imediată şi reziduală comparabilă la 4% 
CHG (gluconat de clorhexidină), în timp ce două alte studii au descoperit că activitatea imediată şi 
reziduală a cloroxilenolului a fost inferioară atât CHG-ului, cât şi iod -povidonei.344,356 Disparitatea 
între studiile publicate poate rezulta în parte de la diferitele concentraţii ale cloroxilenolului incluse în 
preparatele evaluate şi de la alte aspecte ale formulărilor testate,  incluzând prezenţa sau absenţa 
EDTA.351,352 Larson a concluzionat că cloroxilenolul nu este la fel de rapid în ce priveşte activitatea 
precum CHG-ul sau iodoforii, şi că activitatea sa reziduală este mai puţin pronunţată decât cea 
observată cu CHG. 351,352 În 1994, FDA TFM a încercat să clasifice cloroxilenolul ca un agent activ de 
Categoria IIISE (date insuficiente pentru a fi clasificat ca sigur şi eficient). 198 Evaluarea suplimentară 
a acestui agent de către FDA este în curs de desfăşurare.  Acţiunea antimicrobiană a cloroxilenolului 
este afectată la minim de prezenţa materiei organice, însă este neutralizată de surfactanţii neionici. 
Cloroxilenolului este absorbit prin piele. 351,352 Cloroxilenolului este în general bine tolerat; unele 
cazuri de reacţii alergice au fost raportate, 357 dar acestea sunt relativ mai puţin frecvente. 
Cloroxilenolului este disponibil în concentraţii cuprinse între 0,3% şi 3,75%. A fost raportată 
cont a mi na rea  în timpul utilizării unui preparat care conţine cloroxilenol. 358 

11.6 Hexaclorofenul 

Hexaclorofenul este un bisfenol compus din două grupuri fenolice şi trei părţi de clor. În 
anii 1950 şi începutul anilor 1960, emulsii care conţineau 3% hexaclorofen au fost utilizate pe 
scară largă pentru igienizare în spălarea mâinilor ca sterilizant chirurgical şi pentru scăldatul de 
rutină al nou-născuţilor în spital. Activitatea antimicrobiană a hexaclorofenului este legată de 
capacitatea sa de a inactiva sistemele enzimelor esenţiale în microorganisme. Hexaclorofenul este 
bacteriostatic, cu activitate bună împotriva S. aureus şi cu activitate relativ slabă împotriva 
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bacteriilor Gram-negative, fungilor şi micobacteriilor.352 Studiile asupra hexaclorofenului ca 
igienizant pentru spălarea a mâinilor sau sterilizant chirurgical au demonstrat doar o eficacitate 
modestă după o singură spălare manuală.125,313,359 Hexaclorofenul are o activitate reziduală pentru 
mai multe ore după utilizare şi reduce treptat numărul de bacterii de pe mâini după utilizări 
multiple (efect cumulativ) 48,268,359,360 De fapt, odată cu utilizarea repetată a preparatelor cu 3% 
hexaclorofen, medicamentul este absorbit prin piele. Copiii îmbăiaţi cu hexaclorofen şi 
îngrijitorii ce folosesc în mod regulat un preparat cu 3% hexaclorofen pentru spălarea mâinilor au 
niveluri sanguine al hexaclorofenului de 0.1-0.6 părţi per milion (ppm)361 La inceputul anilor 
1970, copiii îmbăiaţi cu hexaclorofen au dezvoltat uneori neurotoxicitate (degenerare vacuolară). 
362 Ca urmare, în 1972, FDA a avertizat că hexaclorofenul ar trebui să nu mai fie utilizat în 
practicile de rutină ale îmbăierii sugarilor. După ce utilizarea hexaclorofenului în practicile de 
rutină ale îmbăierii sugarilor în maternităţi a fost întreruptă, o serie de anchetatori au remarcat 
faptul că incidenţa infecţiilor cu S. aureus asociate cu îngrijirea sănătăţii în maternităţi a crescut 
substanţial.363,364 În mai multe cazuri, frecvenţa infecţiilor a scăzut când a fost reluată îmbăierea 
sugarilor folosind hexaclorofen. Cu toate acestea, orientările actuale recomandate sunt împotriva 
rutinei de scăldare a nou-născuţilor folosind hexaclorofen din cauza efectelor sale potenţial 
neurotoxice.365 Agentul este clasificat de către FDA TFM ca nefiind recunoscut în general ca 
fiind sigur şi eficient pentru utilizarea ca antiseptic pentru spălarea mâinilor.198 Hexaclorofenul 
nu ar trebui să fie utilizat pentru a îmbăia pacienţii cu arsuri sau zone extinse anormale, cu piele 
sensibilă. Săpunuri ce conţin 3% hexaclorofen sunt disponibile doar pe baza de prescripţie.352 
Datorită ratei sale mari de absorbţie dermică şi efectelor ulterioare toxice, 70, 366 produsele ce 
conţin hexaclorofen ar trebui să fie evitate şi hexaclorofenul a fost interzis la nivel mondial. 

11.7 Iodul şi iodoforii 

      Iodul a fost recunoscut ca antiseptic eficient încă de la 1800, deşi iodoforii au înlocuit în mare 
măsură iodul ca ingredient activ în antiseptice, deoarece iodul provoacă de multe ori iritaţii şi 
decolorarea pielii. Moleculele de iod penetrează rapid peretele celular al microorganismelor şi 
inactivează celulele prin formarea de complexe cu aminoacizi şi acizi graşi nesaturaţi, rezultând  
împiedicarea modificării sintezei proteinelor şi deteriorarea membranelor celulelor.367 lodoforii sunt 
compuşi din iod elementar, iodură sau triiodură, şi un polimer purtător (agent de complexare) cu masă 
moleculară mare. Cantitatea de iod molecular prezent (aşa-numitul iod "liber") determină nivelul 
activităţii antimicrobiene a iodoforilor. Iodul "disponibil" se referă la cantitatea totală de iod, care 
poate fi titrată cu tiosulfat de sodiu.368 O formulă tipică de 10% povidonă-iod conţine 1% iod 
disponibil şi produce concentraţii libere de iod de 1 ppm.368 Combinarea iodului cu diverşi polimeri 
creşte solubilitatea iodului, stimulează eliberarea susţinută a iodului şi reduce iritarea pielii. Polimerii 
cel mai frecvent încorporaţi în iodofori sunt pirolidonă de vinil (povidonă) şi detergenţi etoxilaţi 
neionici (poloxameri) .367,368Activitatea antimicrobiană a iodoforilor poate fi, de asemenea, afectată de 
pH-ul, temperatura, timpul de expunere, concentraţia totală de iod disponibil, cantitatea şi de tipul 
compuşilor organici şi anorganici prezenţi (de exemplu, alcool şi detergenţi). Iodul şi iodoforii au o 
activitate bactericidă împotriva bacteriilor Gram-pozitive, Gram-negative şi a unor bacterii formatoare 
de spori (Clostridia, Bacillus spp.). şi sunt active împotriva micobacteriilor,  a unor virusuri şi fungi. 
204, 367, 369  Totuşi, în concentraţiile folosite în antiseptice, iodoforii nu sunt de regulă sporicizi.373 

Studiile in vivo au demonstrat că iodoforii reduc numărul de organisme viabile care pot fi recuperate 
de pe mâinile PMS. 280, 314, 317, 320, 374 Iodul-povidona- de 5-10% a fost clasificată provizoriu de către 
FDA TFM, ca fiind agent activ sigur şi eficace (Categoria I),  pentru utilizarea ca antiseptic pentru 
spălarea manuală şi spălarea mâinilor PMS.198 Măsura în care numărătoarea bacteriilor a fost realizată 
după ce indivizii au purtat mănuşi pentru 1-4 ore după spălare; cu toate acestea, iodoforii au 
demonstrat o activitate persistentă slabă. 48,271,282,360, 376, 381 Activitatea antimicrobiană in vivo a 
iodoforilor este semnificativ redusă în prezenţa substanţelor organice precum sângele sau sputa. 204 Iod 
-povidonaa fost găsită a fi mai puţin eficace decât alcoolul 60% (v/v) şi peroxidul de hidrogen 3% şi 
5% pe biofilmele de S. epidermidis.382  Majoritatea preparatelor iodofore utilizate pentru igiena 
mâinii conţin 7.5- 10% iod-povidonă. Formulările cu concentraţii mai mici au, de asemenea, o bună 
activitate antimicrobiană, deoarece diluarea tinde să crească concentraţiile libere de iod. 383 Pe măsură 
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ce cantitatea de iod liber creşte, gradul de iritare a pielii poate creşte şi el. 333 Iodoforii pot provoca 
mai puţine iritaţii ale pielii şi mai puţine reacţii alergice decât iodul, dar pot produce o dermatită de 
contact mai iritantă decât alte antiseptice utilizate în mod obişnuit pentru igiena mâinii. Ocazional, 
antisepticele iodofore au devenit contaminate cu bacili Gram-negativi ca urmare a proceselor de 
fabricaţie precare şi au cauzat focare sau pseudo-epidemii de infecţie.368, 384 Un focar de 
pseudobacteremie cu pseudobacteremia P. cepacia care a implicat 52 de pacienţi, în patru spitale din 
New York pentru mai bine de şase luni, a fost atribuit contaminării soluţiei de povidonă-iod de 10% 
utilizată ca antiseptic şi soluţie dezinfectantă. 

11.8 Compuşi cuaternari de amoniu 

Compuşii cuaternari de amoniu (CCA) sunt compuşi dintr-un atom de azot legat direct de 
patru grupuri de alchil, care pot varia considerabil în structură şi complexitate.385 Printre aceste 
grupuri mari de compuşi, clorurile de benzalconiu alchilice sunt cele mai utilizate pe scară largă ca 
antiseptice.  Alţi compuşi care au fost folosiţi ca antiseptice includ clorura de benzetoniu, cetrimide 
şi clorura de cetilpiridiniu. 48 Activitatea antimicrobiană a acestor compuşi a fost studiată la 
inceputul anilor 1900, şi un CCA pentru curăţarea preoperatorie a mâinilor chirurgilor a fost folosit 
încă din 1935.385 Activitatea antimicrobiană a acestui grup de compuşi pare a fi atribuită absorbţiei 
în membrana citoplasmatică, cu scurgerea ulterioară a componentelor citoplasmatice cu masă 
moleculară mică.385  CCA sunt în primul rând bacteriostatici şi fungistatici, deşi aceştia sunt 
microbicizi împotriva unor organisme în concentraţii mari.45 Ei sunt mult mai activi împotriva 
bacteriilor Gram-pozitive decât împotriva bacililor Gram-negativi. CCA au o activitate relativ slabă 
împotriva micobacteriilor şi a ciupercilor şi o activitate mai puternică împotriva viruşilor lipofili 
(Tabelul I.11.7). Activitatea lor antimicrobiană este afectată negativ de prezenţa materialului organic 
şi nu sunt compatibili cu iodoforii; au o activitate antimicrobiană persistentă după ce au fost 
îndepărtaţi de pe piele prin spălare (este o chestiune ce crează unele controverse). Într-un studiu 
realizat de Paulson,344 activitatea persistentă a fost observată timp de şase ore, dar alte câteva studii 
au demonstrat activitate persistentă timp de 30 - 60 minute după spălarea mâinilor cu un iodofor.  
137,284,375 În studiile în care un CCA (compus cuaternar de amoniu) este prezent ca şi  
supliment în unele produse disponibile pe bază de alcool pentru frecarea mâinilor. Un studiu 
asupra cineticii populaţiei florei pielii privind purtarea mănuşilor a indicat faptul că efectul unui 
produs pentru frecarea mâinilor pe bază de alcool care conţine etilsulfat de mecetroniu 
(izopropanol 45% gr/gr plus n-propanol 30% gr/gr plus etilsulfat de mecetroniu 0,2% gr/gr), nu a 
fost semnificativ diferit de n-propanol 60% v/v.227  În funcţie de tipul şi formularea CCA, 
eficacitatea antimicrobiană poate fi grav afectată în prezenţa apei dure (dacă este un produs diluat) şi 
a materialelor grase. Generaţiile ulterioare de CCA, de ex. clorura de didecil-dimetil-amoniu 
(DDAC) au o activitate antimicrobiană mai puternică şi performanţe bune în prezenţa apei dure şi a 
materiei organice, dar activitatea lor a fost studiată numai pe suprafeţe inerte. În 1994, FDA TFM a 
clasificat provizoriu clorura de benzalconiu şi clorura de benzetoniu ca agenţi activi de Categoria 
IIISE (date insuficiente pentru a -i clasifica ca siguri şi eficienţi pentru utilizare ca antiseptic pentru 
spălarea manuală).198 Evaluarea în continuare a acestor medicamente de către FDA este în curs de 
desfăşurare. În general, CCA sunt toleraţi relativ bine. Din păcate, din cauza activităţii slabe 
împotriva bacteriilor Gram-negative, clorura de benzalconiu este predispusă la contaminarea cu 
aceste organisme şi o serie de focare de infecţie sau pseudo-infecţii au fost depistate pentru CCA 
contaminate cu bacili Gram-negativi.386, 388 Din acest motiv, aceşti compuşi au fost rareori utilizaţi ca 
antiseptic pentru mâini în ultimii 15-20 de ani în Statele Unite ale Americii. Mai recent, produse 
mai noi de igienă a mâinii conţinând clorură de benzalconiu sau clorură de benzetoniu au fost 
introduse pentru utilizarea lor de către PMS. Un studiu clinic recent efectuat printre personalul 
medico-chirurgical din Unităţile de Terapie Intensivă a constatat că spălatul pe mâini cu şerveţele 
antimicrobiene care conţin CCA a fost aproape la fel de eficace ca spălarea mâinilor cu săpun 
simplu şi apă şi că ambele au fost semnificativ mai puţin eficace decât decontaminarea mâinilor cu 
soluţii de dezinfectare a  mâinilor pe bază de alcool.389 Un studiu de laborator a raportat că un 
produs pentru frecarea mâinilor fără alcool conţinând CCA a fost eficace în reducerea numărului de 
agenti microbieni de pe mâinile voluntarilor.390 Studii suplimentare ale acestui tip de produse sunt 
necesare pentru a determina dacă formulele mai noi sunt eficiente în cadrul asistenţei medicale.  
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CCA au fost folosite ca antiseptice pentru a reduce bio-sarcina de pe piele (de exemplu, pentru 
curăţarea rănilor şi a membranei mucoasei precum spălarea gurii pentru controlul plăcii dentare). 
Aceştia sunt, de asemenea, folosiţi pe scară largă ca dezinfectanţi ("pulverizarea şi ştergerea") 
pentru uz casnic, industrial, medical şi al suprafeţelor sanitare, precum şi pentru dezinfecţia de 
suprafaţă a produselor alimentare şi ca majoritatea acestora nu au nevoie să fie clătite  cu apă după 
aplicare. 391 Prezenţa unui nivel scăzut de reziduuri poate permite dezvoltarea selectivă a tulpinilor 
bacteriene cu toleranţă mai mare la CCA de-a lungul timpului; au fost descrise mecanismele de 
rezistenţă intrinseci şi dobândite au fost descrise.392,393  În general, CCA sunt toleraţi relativ bine şi 
au un potenţial alergogen scăzut. Totuşi, în concentraţii mai mari, pot cauza iritaţii severe ale pielii 
şi membranei mucoasei. 

11.9 Triclosan 

Triclosan (denumirea chimică 2.4.4 "-tricloro-2'-hidroxidifenil eter) este cunoscut sub 
numele comercial ca lrgasan DP-300.  Este o substanţă neionică, incoloră creată în anii 1960;  este 
slab solubil în apă, dar se dizolvă bine în alcooli. Concentraţiile care variază de la 0.2% la 2% 
deţin activitate antimicrobiană.  Triclosan a fost încorporat în detergenţi (de la 0,4% la 1%) şi în 
alcooli (de la 0,2% la 0 5%), folosit pentru igiena şi antisepsia mâinii chirurgului sau dezinfecţia 
preoperatorie a pielii, este de asemenea, utilizat pentru băi antiseptice ale corpului pentru a controla 
SAMR.  Acest compus chimic este încorporat în unele săpunuri (la 1% g/v al concentraţiei) şi o 
varietate de alte produse de consum (deodorante, şampoane, loţiuni, etc), fiind integrat şi în diverse 
textile şi bandaje pentru eliberarea în timp pe piele. Triclosan intră în celulele bacteriene şi 
afectează membrana citoplasmatică şi sinteza ARN-ului, acizilor graşi şi a proteinelor.394  Studii 
recente sugerează că activitatea antibacteriană a acestui agent este atribuită în mare măsură 
legăturii în locul de activare cu enoil-ACP reductazei. 395, 396 . Triclosan dispune de o gamă destul 
de largă de activităţi antimicrobiene (Tabelul 1.11.7), dar tinde să fie bacteriostatic. 48 

Concentraţiile minime inhibitorii (CMI) variază de la 0,1 la 10 μg/ml, în timp ce concentraţiile 
minime bactericide sunt 25-500 μg/ml. Activitatea triclosanului împotriva germenilor Gram-
pozitivi (inclusiv SAMR), este mai mare decât împotriva bacililor Gram-negativi, în special P. 
aeruginosa.48, 394 Agentul deţine activitate rezonabilă împotriva micobacteriilor şi Candida 
spp., dar are o activitate scăzută faţă de fungii filamentoşi şi faţă de cele mai multe 
virusuri de importanţă nosocomială. Triclosan (0,1%) reduce numărul de bacterii de pe 
mâini cu 2,8 log10 după o spălare manuală de igienizare de 1 minut. 48 Într-o serie de 
studii, reducerile log obţinute au fost mai scăzute decât la produse pe bază de 
clorhexidină, iodofori sau alcool. 48, 137, 223, 354, 397 În 1994, FDA TFM a clasificat provizoriu 
triclosan până la 1% ca agent activ Categorie IIISE (date insuficiente pentru a fi clasificat sigur şi 
eficient pentru utilizare ca antiseptic pentru mâini).198  Evaluarea suplimentară a acestui compus de 
către FDA este în curs. Similar cu clorhexidina, triclosanul are o activitate persistentă pe 
piele. Activitatea sa în produsele de îngrijire a mâinii este afectată de pH, prezenţa surfactanţilor 
sau umectanţilor, şi de natura ionică particulară a formulei. 48,394 Activitatea Triclosanului nu este 
afectată în mod substanţial de materia organică, dar poate fi inhibată prin reţinerea compusului în 
structurile miceliilor formate de surfactanţii prezenţi în unele formule. Cele mai multe preparate 
care conţin mai puţin de 2%, triclosan sunt bine tolerate şi pot provoca rareori reacţii alergice. 
Puţine rapoarte sugerează că punerea la dispoziţia PMS a unui preparat care conţine triclosan, 
pentru antisepsie a dus la scăderea infecţiilor cauzate de SAMR. 181,182 Lipsa de activitate puternică 
a Triclosanului împotriva bacililor Gram-negativ a condus la raportari ocazionale de triclosan 
contaminat. 398  Un studiu recent a comparat un săpun antibacterian ce conţine triclosan cu 
un săpun non-antibacterian şi a concluzionat că cel dintâi nu a oferit nici un beneficiu 
suplimentar. 399 Au apărut preocupări cu privire la utilizarea triclosanului din cauza dezvoltării 
rezistenţei bacteriene la concentraţii scăzute de biocid şi trans-rezistenţa la unele antibiotice.  De 
exemplu, mutaţiile Mycobacterium smegmatis în gena inhA ce duc la  rezistenţa la triclosan sunt 
cunoscute ca purtătoare de rezistenţă şi la izoniazid.Toleranţa crescută (şi anume CMI crescut) faţă 
de triclosan datorate mutaţiilor în pompele de reflux a fost raportată la E. coli şi P. aerugninosa. 401 
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Studii de laborator care implică expunerea unor microorganisme la concentraţii sub-inhibitorii de 
triclosan au dus la creşterea CMI a triclosanului. Cu toate acestea, relevanţa clinică a CMI sporite 
a triclosanului generată în laborator este neclară, deoarece tulpinile afectate rămân sensibile la 
concentraţii de utilizare a triclosanului. 401, 402 Continuarea cercetărilor referitoare la relaţia dintre 
utilizarea triclosanului şi a mecanismelor de rezistenţă antimicrobiene este justificată, iar 
supravegherea agenţilor patogeni rezistenţi la triclosan în mediul clinic şi al mediului înconjurător 
sunt necesare. 

11.10 Alţi agenţi 

  La mai bine de 100 de ani după ce Semmelweis a demonstrat impactul clătirii mâinilor cu o 
soluţie de var clorurat asupra mortalităţii materne prin febră puerperală, Lowbury şi colaboratorii 403 
au studiat eficacitatea în cazul frecării mâinilor pentru 30 de secunde cu o soluţie apoasă de hipoclorit. 
Ei au descoperit că soluţia nu a fost mai eficace decât clătirea cu apă distilată. Rotter 404 a studiat 
ulterior metoda utilizată de Semmelweis, care a solicitat frecarea mâinilor cu o soluţie de hipoclorit 
404 de 4%, până ce mâinile erau alunecoase (aproximativ 5 minute).  El a descoperit că metoda a fost 
de 30 de ori mai eficientă decât frecarea pentru 1 minut cu 60% izopropanol. Cu toate acestea, pentru 
că soluţiile de hipoclorit tind să fie foarte iritante pentru piele atunci când sunt utilizate în mod repetat 
şi au un miros puternic, acestea sunt rareori folosite pentru igiena mâinii în prezent. Un număr de alţi 
agenţi sunt evaluaţi de către FDA pentru utilizare ca antiseptice în îngrijirile medicale. 198 Cu toate 
acestea, eficacitatea acestor compuşi nu a fost evaluată în mod adecvat pentru utilizarea în preparatele 
de igienă a mâinii destinate utilizării de către PMS. Evaluarea în continuare a unora dintre aceste aceşt 
compuşi poate fi justificată. Produsele care folosesc concentraţii diferite de antiseptice tradiţionale 
(de exemplu, concentraţii scăzute de iodofor) sau care conţin compuşi noi cu proprietăţi antiseptice 
sunt susceptibile de a fi introduse pentru utilizarea acestora de către PMS. De exemplu, studiile 
preliminare au demonstrat că prin adăugarea de polimeri care conţin argint la un purtător de etanol 
(Surfacine) rezultă într-un preparat care are activitate antimicrobiană persistentă pe pielea animală şi 
umană. 406 O cantitate unică de clorhexidină, nanocapsule pe bază de gel a arătat un efect bactericid 
imediat, comparabil cu izopropanololul 60% v/v împotriva bacteriilor aerobe: numărul bacteriilor 
anaerobe care au supravieţuit a fost semnificativ mai mic comparativ cu gelul pe bază de etanol de 
62% v/v.  Efectul bactericid persistent a fost observat pe întreaga perioadă de testare de 3 ore. Efectul 
antibacterian imediat şi susţinut a fost explicat de un sistem eficient de transport de clorhexidină, care 
a îmbunătăţit direcţionarea medicamentului către bacterie. 407 Semnificaţia clinică a acestor 
descoperiri merită cercetări suplimentare. Compuşii noi cu bună activitate in vitro trebuie să fie testaţi 
in vivo, pentru a determina capacitatea lor de a reduce flora tranzitorie şi rezidentă a pielii de pe 
mâinile persoanelor care îngrijesc pacienţii. 

11.11 Activitatea agenţilor antiseptici împotriva bacteriei formatoare de spori 

Incidenţa în creştere a diareei asociate C. difficile în unităţile din domeniul sănătăţii din mai 
multe ţări şi apariţia în Statele Unite ale Americii a infecţiilor umane cu Bacillus anthracis legate 
de elemente contaminate trimise prin intermediul sistemului poştal, au exprimat îngrijorarea cu 
privire la activitatea agenţilor antiseptici împotriva sporilor. Creşterea morbidităţii şi mortalităţii 
din cauza bolii asociate C. difficile în Statele Unite ale Americii, Canada şi unele ţări europene 
începând cu 2001 a fost atribuită în special focarelor mai frecvente şi apariţiei unei tulpini noi, mult 
mai virulentă (ribotip 027). 408 Tulpinile epidemice diferă între ţări: de exemplu, în timp ce în 
Canada şi Olanda predomină ribotipul 027  Marea Britanie a detectat trei tulpini diferite (robotip 
001, 027 şi 106) responsabile pentru 70% din diareea asociată C. Difficile. 409-417  În afară de 
iodofori, dar la o concentraţie remarcabil mai mare decât cea utilizată în antiseptice, 373 nici unul 
din agenţi (incluzând alcoolul, clorhexidina, hexaclorofenul, cloroxilenolul şi  triclosanul), utilizate 
în spălare manuală antiseptică sau preparate antiseptice pentru dezinfectarea mâiniilor este sporicid 
demn de încredere împotriva Clostridium spp. sau Bacillus spp. 287,339,418,419 Frecarea mecanică în timpul 
spălării  mâinilor cu săpun şi apă poate ajuta la eliminarea fizică a sporilor de pe suprafaţa mâinilor 
contaminate. 110,420,421 Acest efect nu este îmbunătăţit atunci când se utilizează săpun medicinal. 420 
Măsuri de precauţie de contact sunt recomandate pe durata  focarelor asociate C. difficile, în special 
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prin utilizarea de mănuşi (ca parte a măsurilor de precauţie de contact) şi spălarea mâinilor cu 
săpun non-antimicrobian sau antimicrobian şi apă după scoaterea mănuşilor după îngrijirea 
pacienţilor cu diaree. 422, 423 Produsele de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool pot fi apoi 
utilizate în mod excepţional, după  spălarea mâinilor, în aceste cazuri, după asigurarea că mâinile 
sunt perfect uscate. Mai mult decât atât, produsele de dezinfectare a măinilor pe bază de alcool, în 
prezent considerate standardul de aur pentru a proteja pacienţii de la multitudinea de organisme 
dăunătoare rezistente şi non-rezistente transmise de mâinile PMS, ar trebui să fie folosit în 
continuare în toate celelalte cazuri din aceeaşi unitate. Descurajarea utilizării lor pe scară largă, 
doar datorită răspunsului la infecţiile diareice atribuite C. difficile, nu va face decât să pună în 
pericol siguranţa generală a pacienţilor pe termen lung. Utilizării pe scară largă a produselor de 
dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool i-a fost corelată în mod repetat vina majoră pentru 
creşterea ratei de boli asociate C. difficile deoarece alcoolul păstrează sporii şi este folosit în 
laborator pentru a îndepărta sporii C. difficile de pe scaune. 424, 425  Deşi produsele de dezinfectare a 
mâiniilor pe bază de alcool nu pot fi eficiente împotriva C. difficile, nu a fost demonstrat că acestea 
declanşează apariţia bolii asociate cu C. difficile. 426,429 Rata bolii asociate C. difficile a început să 
crească în SUA cu mult înainte de utilizarea pe scară largă a produselor de curăţare a mâinilor pe 
bază de alcool. 430,431 Un focar cu tulpina epidemică REA-grup 81 (ribotip 027) a fost gestionat cu 
succes în timpul introducerii produselor de curăţare a mâinilor pe bază de alcool pentru toţi 
pacienţii, în afară de cei cu boala asociată C. difficile. 427 Mai mult, renunţarea la produsele de 
dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool pentru pacienţi exceptând cei cu boala asociată C. difficile 
ar face mai mult rău decât bine, având în vedere un impactul dramatic asupra ratelor generale de 
infectare observate prin recurgerea la produse de dezinfectare a mâinilor la punctul de ingrijire. 320  

Un ghid cu privire la modul de gestionare a focarelor C. difficile, inclusiv cele mai frecvente 
întrebări privind practicile de igienă a mâinii, este furnizat în Anexa  2. Un studiu recent a 
demonstrat că spălarea mâinilor, fie cu săpun non-antimicrobian sau săpun şi apă antimicrobiene a 
redus cantitatea de B. atrophaeus (un surogat pentru B. anthracis), pe mâini, în timp ce un produs 
de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool nu a fost eficace. În consecinţă, PMS cu expunere 
suspectată sau dovedită la elemente contaminate cu B. anthracis ar trebui să se spele pe mâini cu un 
săpun non-antimicrobian sau antimicrobian şi apă.   

11.12 Susceptibilitatea redusă a microroganismelor la antiseptice 

Susceptibilitatea redusă a bacteriilor la antiseptice poate fi o caracteristică intrinsecă a unei 
specii, sau poate fi o trăsătură dobândită. 433 Un număr de rapoarte au descris tulpinile de bacterii, care 
par să aibă o susceptibilitate redusă la antiseptice precum clorhexidina, CCA sau triclosan sau atunci 
când sunt definite de CMI stabilite in vitro. 433-436 Cu toate acestea, deoarece concentraţiile de 
antiseptice "în uz" sunt de multe ori în mod substanţial mai mari decât CMI a tulpinilor cu 
susceptibilitate antiseptică redusă relevanţa clinică a constatărilor in vitro poate fi inexactă. De 
exemplu, unele tulpini de SAMR au CMI ale clorhexidinei şi CCA-ului care sunt de câteva ori mai 
mari decât tulpinile sensibile la meticilină, iar unele tulpini de S. aureus au ridicat CMI-ul 
triclosanului.433, 434, 437 Totuşi, aceste tulpini au fost inhibate uşor de concentraţiile în uz ale acestor 
antiseptice. 433.434 CMI foarte mari ale triclosanului au fost raportate de Sasatsu şi colaboratorii, 438 şi 
descrierea unei enzime bacteriene rezistente la triclosan a ridicat întrebarea dacă se poate dezvolta mai 
uşor o rezistenţă la acest agent decât la alţi agenţi antiseptici. 396 În condiţii de laborator, bacteria cu 
susceptibilitate redusă la triclosan poartă rezistenţă încrucişată la antibiotice.439,440 Susceptibilitatea sau 
rezistenţa redusă la triclosan a fost detectată în cazuri clinice izolate de rezistenţă la meticilină a S. 
epidermidis şi respectiv în SAMR. 441, 442 În plus, expunând tulpini de Pseudomonas care conţin sistem 
de eflux MexAB-OprM la triclosan se pot selecta mutanţii care sunt rezistenţi la antibiotice multiple, 
inclusiv fluorochinolonele.436,439,440 Cu toate acestea, un studiu recent nu a reuşit să demonstreze o 
asociere semnificativă statistic între CMI crescute de triclosan şi susceptibilitatea redusă la antibiotice 
printre stafilococi şi mai multe specii de bacterii Gram-negativ. 443 În mod evident, sunt necesare studii 
suplimentare pentru a determina dacă sensibilitatea redusă la antiseptice este de importanţă 
epidemiologică şi dacă rezistenţa sau lipsa acesteia la antiseptice poate influenţa prevalenţa tulpinilor 
rezistente la antibiotice. 433  Supravegherea periodică ar putea fi necesară pentru a asigura că această 
situaţie nu s-a schimbat.444   
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11.13. Eficacitatea relativă a săpunului simplu şi antiseptic, a detergenţilor şi alcoolurilor 
 

Compararea rezultatelor studiilor de laborator cu eficacitatea in vivo a săpunurilor 
simple, săpunurilor antimicrobiene şi a dezinfectantelor pentru mâini pe bază de alcool poate 
fi problematică pentru diferite motive. În primul rând, metode de testări diferite produc 
rezultate diferite mai ales în cazul când un efect bacteriostatic al unei formule nu este (sau 
este insuficient) eliminat - fie prin diluare sau prin metode chimice neutralizante - înainte de 
cultivarea cantitativă de eşantioane posttratament. Acest lucru duce la rezultate ce ar putea 
afecta eficacitatea formulei. În al doilea rând eficacitatea antimicrobiană a unui agent 
antiseptic folosit pentru mâini este diferita printre indivizii unei populaţii. Prin urmare, 
reducerile medii de eliberare de bacterii folosind aceeaşi formulă vor da rezultate diferite in 
diferite laboratoare sau într-un laborator pe diferite populaţii. Rezultatele dintre laboratoare 
pot fi comparate doar dacă ele sunt conectate cu o procedură de referinţă, efectuată de aceiaşi 
indivizi, în paralel, într-un test cross-over şi comparat intra-individual. Rezumând eficacitatea 
relativă a agenţilor dîntr-un studiu, aceasta ne poate  oferi o prezentare generală, utilă, privind 
activitatea in vivo a diferitelor formule. (tabelele I.11.6 şi I.11.8). De aici se poate observa că 
detergentii antiseptici sunt de obicei, mai eficace decât săpunul simplu şi că desinfectantele 
pe bază de alcool sunt mai eficace decât detergenţii antiseptici. Câteva studii arată că 
clorhexidina poate fi la fel de eficientă ca săpunul simplu împotriva MRSA, dar nu la fel de 
eficient ca alcoolul şi polividin iodina. Studii realizate în cadru comunitar aduc constatări 
suplimentare pe tema eficacităţii relative a diferitelor produse pentru igiena mâinii. Unele 
studii indică că săpunurile medicamentoase şi cele simple au eficacitatea aproximativ egală 
privind prevenirea răspândirii infecţiilor gastro-intestinale ale copilului şi a infecţiilor 
tractului respirator superior sau impetigo. 249, 449.450. Acest lucru sugerează că beneficiile 
pentru sănătate rezultate din urma mâinilor curate rezulta, mai degrabă, din eliminarea 
agenţilor patogeni prin spălare decât din inactivarea lor de către săpunurile medicamentoase. 
Alte studii au demonstrat, în mod clar, eficacitatea detergenţilor pe baza de alcool utilizati 
pentru igiena mâinilor în şcoli, prin reducerea incidenţei bolilor gastro-intestinale şi / sau 
respiratorii precum şi absenteismului atribuit acestor cauze. 451 Tes-454  

În majoritatea studiilor privind antisepsia mâinilor cu săpunuri, alcoolii au fost mai 
eficace decît săpunurile. În multiple studii care compară soluţiile pe bază de alcool cu 
detergenţii antimicrobieni, alcoolul reduce numărul de bacterii de pe mâini în proporţie mai 
mare decât spălarea mâinilor cu săpun sau detergenţi care conţin hexaclorofen, povidonă-iod, 
CHG (OGC) sau triclosan. Într-un studiu de tip cross-over care compară un săpun simplu, cu 
unul cu conţinut de CHG 4% (clorhexidină), pe neaşteptate, acesta din urmă arată un număr 
mai mare de unităţi formatoare de colonii (CFU) comparativ cu săpunul simplu. Intr-un alt 
studiu, în două unităţi de terapie intensivă de neonatologie, comparând un dezinfectant cu 
alcool cu un săpun cu conţinut de CHG 2%(clorhexidină), nu s-a găsit nici o diferenţă atât în 
ratele de infecţie cât şi în numărarea microbiană de pe mâinile asistentelor medicale. Cu toate 
acestea, un studiu clinic randomizat, comparând eficacitatea dezinfecţiei mîinilor versus 
spălarea convenţională cu săpun, arată că procentul medianei de reducere a contaminării 
bacteriene a fost semnificativ mai mare în cazul dezinfecţiei decât a spălării convenţionale cu 
săpun cu conţinut de CHG 4% (clorhexidină). Într-un alt studiu, în care se compară 
eficacitatea microbiologică a dezinfecţiei cu o soluţie pe bază de alcool cu spălarea mâîinilor 
cu apă şi săpun nemedicamentos la muncitorii sanitari din diferite secţii, dezinfectantul a fost 
mult mai eficace decât spălarea mâinilor pentru decontaminare. În studii care se ocupă cu 
organisme antimicrobiene rezistente, produsele pe bază de alcool reduc numărul de agenţi 
patogeni multirezistenţi de pe mâinile lucrătorilor sanitari mult mai eficient decât spălarea 
mâinilor cu săpun şi apă. 
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Un studiu observaţional a fost efectuat pentru a evalua efectul unui gel dezinfectant pe 
bază de alcool pentru a evalua ratele de infecţie atribuite celor trei bacterii comune 
multirezistente (S. aureus, K pneumoniae, şi P. aeruginosa) în Argentina. Au fost comparate 
două perioade: 12 luni înainte (spălarea mâinilor cu săpun şi apă) şi 12 luni de la începerea 
folosiri  gelului pe bază de alcool. Perioada a doua (folosirea gelului pe bază de alcool ), a 
arătat o reducere semnificativă în incidenţa globală a infecţiilor cu Klebsiella pneumoniae cu 
beta-lactamază cu spectru extins (ESBL), în special a bacteriemiilor. Cu toate acestea, pe 
baza acestui studiu, autorii nu au putut stabili dacă acest rezultat a fost cauzat de gelul cu 
conţinut de alcool în sine sau o creştere a complianţei igienei mâinilor. Eficacitatea alcoolilor 
în antisepsia mâinilor în chirurgie a fost revazuta în numeroase studii. 48 ,268,271,280-286 
,301,313,316,460-463. În numeroasele studii citate, numărul de bacterii de pe mâinile 
studiate erau determinate imediat după folosirea produsului şi din nou numărate la un interval 
de 1-3 ore mai târziu. Testarea întârziată este efectuată pentru a determina dacă creşterea de 
bacterii de pe mâini este inhibata în timpul intervenţiei chirurgicale. Acest lucru a fost 
dovedit a fi discutabil de către experimentele in vivo, fiind corespunzător numai în cazul în 
care sunt folositi neutralizatorii pentru a opri orice activitate prelungită de infecţie  în 
mostrele de fluide şi in camerele de numărare 227. Eficacitatea relativă a săpunului simplu, a 
săpunurilor antimicrobiene şi a soluţiilor pe bază de alcool, pentru a reduce numărul de 
bacterii de pe mâini imediat după utilizarea lor este aratata în tabelul I.11.9. O comparaţie de 
cinci produse chirurgicale antiseptice pentru mâini - două geluri pe bază de alcool şi trei 
soluţii de spălat pe mâini (triclosan ingredient activ, OGC sau povidonă-iod), de către EN 
12791, şi un test de laborator in vivo, arată că preparatele care conţin povidonă-iod sau 
triclosan au eşuat testul, totodată toate produsele au trecut de testul de suspensie in vitro pr 
EN 12054. Rezultate mai bune au fost realizate cu produse pe bază de alcool. Soluţiile pe 
bază de alcool au fost mai eficiente decât decât spălatul mâinilor cu săpun simplu în toate 
studiile, reducând numărul de bacterii de pe mâini într-un mod mult mai extins decât 
săpunurile antimicrobiene sau detergenţi 268,271,280-286 301,313,316,461-463 Tabelul nr. 
I.11.10 prezintă reducţia logaritmică în eliberarea de floră rezidentă din flora pielii curate, 
imediat şi la trei ore după utilizarea de dezinfectante chirurgicale. Preparatele pe bază de 
alcool au fost mai eficace decât săpunul şi apă, iar acum cele mai multe formule au fost 
superioare decât povidonă-iod sau CHG care sint în compoziţia de detergenţi. Printre alcooli, 
o corelaţie clar pozitivă a eficacităţii cu concentraţia este cunoscută, iar când acestia sunt 
testati la aceaşi concentraţie, ordinea de eficacitate ne arată că: etanolul este mai puţin eficace 
decât izopropanol, iar aceasta din urmă este mai puţin activ decât N-propanolul. 

Tabelul I.11.1 

Exemple de contaminanţi de apă comuni şi efectele lor 

Contaminanţi Exemple Preocupări 

 

Săruri anorganice •Duritate (compuşi dizolvati 
de calciu şi magneziu) 
• metale grele (cu elemente 
metalice cu mari greutati 
atomice, de exemplu de fier, 
crom, de cupru, şi plumb) 

 

• Inhibă activităţile produselor 
de curăţare şi de biocide; pot, 
de asemenea, provoca 
acumularea de scară sau de-a 
lungul timpului de "spotting" 
pe suprafaţă 
• pot inhiba activitatea de 
curăţare şi a produselor 
biocide; provoaca deteriorarea 
unor suprafeţe (de exemplu, 
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coroziune); în unele cazuri, 
sunt toxice şi bioacumulabile 

Materii organice • Trihalometani 

• Proteine, lipide, polizaharide 

 

•Clor toxic dezinfecţie de 
produse 

• pot lăsa reziduuri 
dăunătoare, inclusiv proteine 
şi toxine endotoxine 
(lipopolysaccharide); pot 
reduce, de asemenea, 
eficacitatea produselor biocide 

Biocide  • clor, brom • Pot provoca coroziune si 
rugina pe suprafeţe (în special, 
atunci când sunt efectuate în 
abur) 

Microorganisme  • Pseudomonas, Salmonella, 
şi oochisturi de 
Cryptosporidium 
(vezi  tabelul I.11.2) 

 

• Pot determina formarea 
biofilmelor şi biofouling; 
depunerea pe suprafeţe sau 
produse şi contaminare 
încrucişată 

Gaze dizolvate • Emisiile de CO2, O2 si Cl2 •Pot  provoca coroziunea şi 
ruginirea (în special, atunci 
când efectuează 
în abur); gaze necondensabile, 
cum ar fi emisiile de CO2 şi 
O2, pot fi inhibate de 
penetrarea de abur în procesele 
de sterilizare 

 

Sursa: Reprodus cu permisiunea de la McDonnell, 2007.465 
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Ghidul OMS 2 privind igiena mâinii în unităţile medicale 

Agent patogen Semnificaţie pentru sănătate Persistenţa în rezervele 

de apă 

 

Infecţiozitate relativă 

Bacteriile 

Campylobacter jejuni, C. coli 

Escherichia coli patogen 

E. coli enterohemoragică 

Legionella spp.. 

Micobacterii non-tuberculoza 

Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella typhi 

Alte salmonelle 

Shigella spp.. 

Vibrio cholerae 

Burkholderia pseudomallei 

Yersinia enterocolitica 

Virusuri 

Adenovirusuri 

Enterovirusuri 

Virusul Hepatitei A 

Virusul Hepatitei E 

Norovirusuri şi sapovirusuri 

Rotavirusuri 

Protozoare 

Acanthamoeba spp.. 

Cryptosporidium parvum 

Cyclospora cayetanensis 

Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Naegleria fowleri 

Toxoplasma gondii 

Viermi intestinali 

Dracunculus medinensis 

Schistosoma spp.. 

Mare 

Mare 

Moderată 

Scurta 

Ridicata 

Ridicata 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Lunga 

Lunga 

Lunga 

Moderată 

Moderată 

Multiplicare posibila 

Lunga 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Lunga 

Lunga 

Lung Lunga  

Lunga 

Lunga 

Lunga 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Ridicata 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Scăzut 

Moderată 

Mare 

Mare 

Mare 

Mare 

Scăzut 

Mare 

Moderată 

Moderată 

Moderată 

Multiplicare 

Multiplicare 

Multiplicare posibila 

Moderată 

Scurta 

Scurta 

Scurta 

Multiplicare posibila 

Lunga 

Moderată 

Scăzuta 

Ridicata 

Moderată 

Scăzuta 

Scăzuta 

Scăzuta 

Scăzuta 

Moderată 

Scăzuta 

Scăzuta 

Scăzuta 

Sursa: Ghid OMS pentru calitatea apei potabile, 2006. 228
 

Tabelul I.11.2 

Agenţi patogeni cu transmitere prin apă şi importanţa lor în aprovizionarea cu apă 
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PARTEA I. REVISTA DE DATE ŞTIINŢIFICE LEGATE DE IGIENA MAINILOR 

Tabelul I.11.3 

Indicatori microbiologici de calitate a apei potabile în conformitate cu 1882/2003/EC 

Indicatori 

Escherichia coli 

1882/2003/EC 

0 UFC/100 ml 

0 UFC/250 ml (pentru apa îmbuteliată) 
0 UFC/250 ml 

0 UFC/250 ml 

Specificate numai pentru apa îmbuteliată 
100 UFC / ml 

20 UFC / ml 

Specificate numai pentru apa îmbuteliată 

Comentariu 

Pseudomonas aeruginosa 

Enterococi 

Total bacterii 

La 22 grade Celsius 

La 36/37 grade Celsius UFC: unitate formatoare de colonii 

Tabelul I.11.4 

Indicatoril microbiologici de calitate a apei în unităţi spitaliceşti din Franţa 

Indicatori 

Flora aeroba, la 22 °C şi 36 °C 

Nivel admis 

Fara variatie peste de 10 ori valoarea de la punctul de 
intrare 

<1 UFC/100 ml 

<1 UFC/100 ml 

Frecvenţă 

1control/100 paturi/an, cu  un minim de 

4 controale pe an 
Trimestrial 

Trimestrial 

Pseudomonas aeruginosa 

Coliformi totali 

UFC: unitate formatoare de colonii 
Sursa: adaptat cu permisiunea de la: L'eau dans les ETABLISSEMENTS de santé. Ghid tehnic (Apa în instituţii medicale. Un ghid tehnic), 2005. 466 
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Ghidul OMS  privind igiena mâinii în unităţile medicale 

Tabelul I.11.5 

Proprietatea  virulicidă a agenţilor antiseptici 

Referinţă Metoda de testare Virusuri 

Virusuri anvelopate 

Spire et al, 1984. 467 

Martin, McDougal & 

Loskoski, 1985 468 
Resnick et al, 1986.469 

van Bueren, Larkin si 

Simpson, 1994 470 
Montefiori et al, 1990.471 

Suspensie 

Suspensie 

Virusul HIV 

Virusul HIV 

19% EA 

50% EA 

35% IPA 
70% EA 

70% EA 

LR = 2,0 la 5 min 

LR> 3.5 

LR> 3.7 
LR = 7,0 în 1 min 

LR = 3.2-5.5, în 30 s 

Agent Rezultate 

Suspensie 

Suspensie 

Virusul HIV 

Virusul HIV 

Suspensie Virusul HIV IPA 70% + 0,5% CHG 

4% CHG 
Chloroxylenol 

Clorura de benzalconiu 
Povidonă-iod 

CHG 
Detergent + 0,5% 

chloroxylenol 
70% IPA 

LR = 6.0 în 15 s 

LR = 6.0 în 15 s 
Inactivat, în 1 min 

Inactivat, în 1 min 
Inactivată 

Inactivată 
Inactivat, în 30 s 

Lemn & Payne 1998 472 Suspensie Virusul HIV 

Harbison & Hammer, 

1989473 
Lavelle et al, 1989.474 

Suspensie Virusul HIV 

Suspensie Virusul HIV 

Bond et al, 1983.475 Suspensie/ plasma 
uscataExperimental/cimpanzei 

Suspensie / plasmă 

Experimental/cimpanzei 
Suspensie 

Virusul Hepatitei B LR = 6.0 în 10 min 

Kobayashi et al, 1984. 476 Virusul Hepatitei B 80% EA LR = 7,0 în 2 min 

Kurtz, 1979477 Virusul Herpes Simplex 95% EA 

75% EA 

95% IPA 

70% EA + 0,5% CHG 
35% IPA 

4% CHG 
95% EA 

95% EA 
95% EA 

95% EA 

LR> 5,0 la 1 min 

LR> 5.0 

LR> 5.0 

LR> 5.0 
LR> 4.3 la 1 min 

LR> 3.3 
Nedetectabile în 30 s 

Nedetectabile în 30 s 
LR> 2,5 

LR> 2,5 

Platt & Bucknall, 1985 297 Suspensie Virusul Sincitial Respirator 

Schurmann & Eggers, 

1983 309 
Schurmann & Eggers, 

1983 309 

Suspensie Virusul gripal 

Virusul Vaccinia 
Virusul gripal 

Virusul Vaccinia 

Testul mâinii 

42 
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PARTEA I. REVISTA DE DATE ŞTIINŢIFICE LEGATE DE IGIENA MAINILOR 

Tabelul I.11.5 

 Proprietatea  virulicidă a agenţilor antiseptici (Continuare) 

Referinţă Metoda de testare Virusuri 

Virusuri neanvelopate 

Sattar et al, 1983. 478 Suspensie Rotavirus 4% CHG 

10% povidonă-iod 

70% IPA/0.1% HCP 95% EA 

95% EA 

95% EA 
95% EA 

95% EA 

95% EA 95% EA 

75% EA 

95% IPA 

IPA 70% +0,5% CHG 
70% EA 

62% EA spumă 

săpun simplu 

4% CHG 

0,3% Triclosan 

n-propanol + IPA 

70% IPA 

70% EA 

2% Triclosan 

Apă (de control) 

7,5% povidonă-iod 

săpun simplu 

4% CHG 

70% IPA 

săpun simplu 

Ansari et al, 1989. 304 Testul varfului de deget Rotavirus uman 70% IPA 

săpun simplu 
60% EA gel 

60% EA gel 

60% EA gel 70% EA 

70% IPA 
săpun simplu 

80% EA 

80,3% 

72,5% 
LR> 3,0 în 10 s 

LR> 3,0 

LR> 3,0 LR = 1,6 în 10 s 

LR = 0,8 
LR = 2.1 

LR = 0,4 

LR <3,0 la 1 min 

LR> 3,0 

LR> 3,0 LR> 1.4 

LR = 0.2-1.0 

LR = 1.1-1.3 
LR> 2.3 

LR = 0.7-2.5 

LR = 2,9 LR> 3,0 la 1 min 

LR <1,0 

LR = 0 

LR = 0 
87,4% reducere 

89,3% reducere 

78,0% reducere 

89,6% reducere 

92,0% reducere 

LR = 3.8 în 30 s 

LR = 3,1 

LR = 2,9 

LR = 2.1 

LR = 1,3 

LR = 1,3 

LR = 1,2 

LR = 0,5 

98.9% reducere, în 10 s 

77,1% 

Agent Rezultate 

Schurmann & Eggers, 

1983 309 

Testul mâinii Adenovirus 

Poliovirusul 

Coxsackie 
Adenovirus 

Poliovirusul 

Coxsackie ECHO virus 

Testul degetului 

Kurtz, 1979477 Suspensie 

Mbithi, Springthorpe & 

Sattar, 2000 308 

Testul varfului de deget Virusul Hepatitei A 

Bellamy et al, 1993. 272 Testul varfului degetelor Rotavirus bovin 

Ansari et al, 1991.257 Testul varfului de deget 

 

Rotavirus uman 

Sattar et al, 2000. 305  Testul varfului de deget 

 

Rotavirus 

Rhinovirus 

Adenovirus Poliovirus Steinmann et al., 

1995 307 
Davies, Babb & Bradley, 

1993 372 

Testul varfului de deget 

Testul varfului degetelor Poliovirus 

HIV = virusul imunodeficientei umane; EA = etanol; LR = Log10; IPA = izopropanol; CHG = clorhexidina gluconat;  

VHB = virusul hepatitei B; VSR = virusul sinciţial respirator; HSV = virusul herpes simplex; HAV = virusul hepatitei A. 

43 
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Ghidul OMS privind igiena mâinii în unităţile medicale 

Tabelul I.11.6 

Studii care compara eficacitatea relativă  a săpunului simplu sau antimicrobian versus cea a antisepticelor pe bază de alcool, 

 

Referinţă Contaminarea tegumentului 

Flora existenta pe mâini 

Test metodă 

 
Vârfurile degetelor agar cultură 

Timp 

(s) 
60 

Eficacitate Relativă 

Dineen & Hildick-Smith, 

1965 313 
Ayliffe et al, 1975. 286 

Ayliffe, Babb & 

Quoraishi, 1978 273 
Lilly & Lowbury 1978 321 

Lilly, Lowbury & 

Wilkins, 1979 274 
Rotter, Koller & 

Wewalka, 1980 314 
Ojajarvi, 1980125 

Săpun simplu <HCP <50% EA spumă 

Flora existenta pe mâini 

Contaminare artificială 

Burete de maini bulion cultură 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

- 

30 

Săpun simplu  <95% EA 

Săpun simplu <4%, OGC <P-I <70% EA = 

ALC. CHG 
Săpun simplu <CHG 4% <70% EA 

Săpun simplu <0,5% aq. OGC <70% EA < 

4% CHG <alc.CHG 
4% OGC <P-I <60% IPA 

Contaminare artificială 

Flora existenta pe mâini 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

Handrub bulion cultură 

30 

120 

Contaminare artificială Vârfurile degetelor bulion cultură 60-120 

Contaminare artificială Vârfurile degetelor bulion cultură 15 Săpun simplu <3% HCP <P-I <4% CHG 

<70% EA 
P-I <alc. CHG 

0.3-2% triclosan = 60% IPA = alc. CHG 

<Alc. Triclosan 
Fenolic <4% OGC <P-I <EA <IPA < 

N-P 
Săpun simplu <70% EA <95% EA 

Ulrich, 1982 275 

Bartzokas et al, 1983. 276 

Contaminare artificială 

Contaminare artificială 

Manusa suc de testare 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

15 

120 

Rotter, 1984 315 Contaminare artificială Vârfurile degetelor agar cultură 60 

Blech, Hartemann & 

Paquin, 1985 316 
Rotter et al, 1986. 277 

Larson, Eke & Laughon, 

1986 221 
Ayliffe et al, 1988.137 

Flora existenta pe mâini Vârfurile degetelor agar cultură 60 

Contaminare artificială 

Flora existenta pe mâini 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

Tehnica pungii cu bulion steril  

Vârfurile degetelor bulion cultură 

60 

15 

Fenolic = P-I <alc. OGC <N-P 

Săpun simplu <<4% IPA CHG = IPA-H = 

ALC. CHG 
Săpun simplu <triclosan <P-I <IPA <alc. 

OGC <N-P 
Săpun simplu <IPA-H 

Contaminare artificială 30 

Ehrenkranz & Alfonso, 

199188 
Leyden et al, 1991.317 

Contact cu pacientul Manusa suc de testare 15 

Flora existenta pe mâini Analiza de imagine Placă Agar  

Vârfurile degetelor agar cultură 

30 Săpun simplu <1% triclosan <P-I <4% 

CHG <IPA 
Săpun simplu <IPA <EA <alc. CHG Kjolen & Andersen, 

1992 278 
Rotter & Koller, 1992 223 

Namura, Nishijima & 

Asada, 1994 279 
Zaragoza et al, 1999. 318 

Contaminare artificială 60 

Contaminare artificială 

Flora existenta pe mâini 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

Placă Agar / analiză imagine 

Agar placă de cultură 

60 

30 

Săpun simplu <60% n-P 

Săpun simplu <alc. CHG 

Flora existenta pe mâini N.S. Săpun simplu <ameste de alcool comercial 

Săpun simplu <0,6% PCMX <65% EA 

4% OGC <săpun simplu <P-I <70% EA 

Paulson et al, 1999. 319 

Cardoso et al, 1999. 320 

Contaminare artificială 

Contaminare artificială 

Manusa suc de testare 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

20 

30 
Flora existenta pe mâini = fără contaminare artificiala cu bacterii a mâinilor; alc. CHG = clorhexidina gluconat pe bază de alcool;  

aq. CHG =gluconat de clorhexidina apoasă; 4% CHG = detergent clorhexidina gluconat; EA = etanol; 

HCP = hexaclorofen săpun / detergent; IPA = izopropanol; IPA-H = izopropanol + umectanti; Np = n-propanol; 

PCMX = detergent para-cloro-meta-xilenol; PI = detergent povidonă-iod, NS = neprecizat. 

Notă: Hexaclorofenul a fost interzis la nivel mondial, din cauza ratei ridicate de absorbţie cutanată şi a efectelor toxice ulterioare70366. 
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PARTEA I. REVISTA DE DATE ŞTIINŢIFICE LEGATE DE IGIENA MAINILOR 

Tabelul I.11.7 

Activitatea antimicrobiană şi sumarul proprietăţilor antisepticelor folosite în igiena mâinilor 

Antiseptice Bacterii  

Gram-pozitive 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

Bacterii  

Gram- negativ 

 

 

+ + + 

+ 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + 

+ 

Virusuri 

anvelopate 

Virusuri 

neanvelopate 

 + + 

± 

+ 

? 

+ + 

? 

? 

Myco-bacterii Fungi Spori 

Alcooli 

Chloroxylenol 

Clorhexidina 

Hexachlorofen 

Iodofori 

Triclosan 

Compusi cuaternari de  
amoniu 

+ + + 

+ 

+ + 

? 

+ + 

? 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

± 

± 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

±e 

± 

- 

- 

- 

- 

±b 

- 

- 

Antiseptice 

Alcooli 

Chloroxylenol 

Clorhexidina 

Hexachlorofen 

Concentatie tipica în% 

60-70% 

0.5-4% 

0.5-4% 

3% 

Viteza de acţiune                         Actiune reziduala 

Rapid 

Lent 

Intermediar 

Lent 

Nu 

Contradictoriu 

Da 

Da 

Utilizare 

Burete de maini 

Spalare maini 

Burete/Spalare maini 

Spalare maini,  

dar nerecomandat 

 
Spalare mainoi 

Spalare maini; rareori 

Burete, spalare maiini; 

Rareori; 

Peste alcooli 

Iodofori 

Triclosan 

Compusi cuaternari de 
amoniu 

 

0.5-10%) 

(0.1-2%) 

Intermediar 

Intermediar 

Lent 

 

Contradictoriu 

Da 

Nu 

Bun = + + +, + + = moderat, slab = +, variabil = ±, absent = - 

HR: handrubbing/utilizarea buretelui de maini; HW: spălarea mâinilor 

Activitatea * variază în funcţie de concentraţie. 

oBacteriostatic. 

bConcentraţii utilizate în antiseptice, iodofori nu sunt sporicide. 

CBacteriostatic, fungistatic, microbicid la concentraţii mari. 

dIn special bacteriostatic. 

eActivitatea împotriva Candida spp., dar.cu o activitate mai slabă împotriva fungilor filementosi. 

Sursa: adaptat cu permisiune de la Pittet, Allegranzi & Sax, 2007. 479 
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Ghidul OMS privind igiena mâinii în unităţile medicale 

Tabelul I.11.8 

Eficacitatea agenţilor din buretele igienic asupra reducerii eliberării de bacterii, testate de pe mâinile contaminate artificial 

Agent Concentratie  

(%) 

Testare bacteriana Timpul de expunere mediu   

pentru reductia logaritmică (Min) 
0.5 

N-propanol 100 

60 
50 

3.7 

40 

Izopropanol 70 E. coli 

E. coli 

1.0 

5.8 

5.5 
5 

4.7 

4.3 

4.9 

4.8 
3.5 

60 4.4 

4.3 

4.2 

4 

S. marcescens 

E. coli 
50 

Etanol 80 

70 

E. coli 

3.4 3.9 

4.5 

4.3 

4.3 

4 

3.6 

3.4 

S. aureus 3.7 

2.6 

Tosylcloramida (aq. sol.) 60 

2.0 b 

S. saprophyticus 3.5 3.8 

3.8 

4.1 

4.5 

5.1 

4.9 

4.4 

4.1 

4.9 

2.0 

Povidonă-iod (aq. sol.) E. coli 4.2 

Clorhexidina diacetat (aq. sol.) 1.0 b 

0.5b 

E. coli 

E. coli 

E. coli 

E. coli 

4.0-4.3 

3.1 

3.6 

3.6 

Cloro-crezol (aq. sol.) 

Peroxid de hidrogen 

1.0 b 

7.5 

o 
b 
 Dacă nu se precizeaza altfel, v / v. 

 m / v. 

Surse: retipărit cu permisiunea de la Rotter, 2004. 480481 

46 
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PARTEA I. REVISTA DE DATE ŞTIINŢIFICE LEGATE DE IGIENA MAINILOR 

Tabelul I.11.9 

Studii care compara eficacitatea relativă a săpunului simplu sau antimicrobian versus produse pe bază de alcool, asupra reducerii numărului de bacterii 
viabile, imediat după utilizarea produselor de pregătire chirurgicala preoperatorie a mâinilor 

Referinţă 

Dineen & Hildick-Smith, 1965 313 

Berman şi Knight, 1969461 

Gravens, 1973 268 

Lowbury, Lilly & Ayliffe, 1974 301 

Ayliffe et al, 1975. 286 

Rosenberg, Alatary & Peterson, 1976 285 

Pereira, Lee & Wade, 1997281 

Galle, Homesley & Rhyne, 1978 284 

Jarvis et al, 1979. 280 

Aly & Maibach, 1979 283 

Zaragoza et al, 1999. 316 

Larson et al, 1990. 282 

Babb, Davies & Ayliffe, 1991271 

Rotter, Simpson & Koller, 1998 462 

Hobson et al, 1998. 463 

Mure et al, 2001.482 

Furukawa et al, 2004.483 

Metoda de testare 

Vârfurile degetelor agar cultură 

Vârfurile degetelor agar cultură 

Vârfurile degetelor agar cultură 

Bulion cultură 

Mână bulion de testare 

Manusa suc de testare 

Manusa suc de testare 

Vârfurile degetelor agar cultură 

Cultura bulion de mâini 

Glove suc de testare 

Vârfurile degetelor agar cultură 

Manusa suc test , modificat 

Manusa suc de testare 

Vârfurile degetelor bulion cultură 

Manusa suc de testare 

Manusa suc de testare 

Manusa suc de testare 

Eficacitate relativa 

HCP <50% + EA spumă QAC 

HCP <P-I <50% + EA spumă QAC 

HCP săpun <EA spuma + 0,23% HCP 

săpun simplu <0,5% CHG Det. <4% CHG Det. <Alc. CHG 

săpun simplu<0,5% CHG Det. <4% CHG Det. <Alc. CHG 

0,5% CHG Det. <4% CHG Det. <Alc. CHG 

P-I <CHG Det. <Alc. CHG 

P-I = 46% EA + 0,23% HCP 

săpun simplu<P-I <alc. CHG <alc. P-I 

70% IPA = alc. CHG 

Săpun simplu <70% - 90% EA 

săpun simplu<triclosan <CHG Det. <P-I <alc. CHG 

Săpun simplu <2%, triclosan <P-I <70% IPA 

IPA 70% <90% IPA = 60% n-P 

P-I <CHG Det. <70% EA 

4% CHG Det. <OGC det./61% EA 

P-I <CHG Det. <70% EA 

QAC = compus cuaternar de amoniu; alc. CHG = alcool gluconat de clorhexidina; 

CHG Det. = detergent Clorhexidina gluconat; EA = etanol; HCP = detergent cu hexaclorofen; IPA = izopropanol; 

P-I = detergent cu povidonă-iod. 
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Tabelul I.11.10 

Eficacitatea solutiilor existente in buretele chirurgical asupra reducerii eliberarii florei rezidente a pielii de pe mainile curate 

Burete Concentratie o(%) Timp (min) Reducţia logaritmică medie 

Imediat 

N-propanol 60 5 

5 

5 

5 

3 

3 

1 

Izopropanol 90 

80 

70 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

60 

Izopropanol + clorhexidina gluc. (M / v) 70 + 0.5 

5 

5 

2 

Etanol 95 

85 

80 

70 

Etanolul + clorhexidina gluc. (M / v) 95 + 0.5 

77 + 0.5 

70 + 0.5 

Clorhexidina gluc. (Aq. sol, m. / V) 

Povidonă-iod (aq. sol, m / v). 

Acid peracetic (m / v) 

0.5 

1.0 

0.5 

2 

3 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

5 

5 

2.9b 

2.7b 

2.5b 

2.3 b 

2.9C 

2.0 b 

1.1b 

2.4 C 

2.3 C 

2.4b 

2.1b 

2.0 C 

1.7C 

1.5 b 

1.2 

0.7b 

0.8 

1.7 

2.5 b 

1.0 

2.1 

2.4 C 

1.5 

1.0 

1.7 

2.0 

0.7 

0.4 

1.9 b 

1.9 

Persistent (3h) 

1.6 b 

NA 

1.8 b 

1.6 b 

NA 

1.0 b 

0.5b 

1.4 C 

1.2C 

2.1b 

1.0 b 

0.7C 

NA 

0.8 b 

0.8 

0.2 

NA 

1.0 

2.7b 

1.5 

NA 

NA 

NA 

0.6 

NA 

1.5d 

1.4 

1.2 

0.8 b 

NA 

NA = nu este disponibil. 

ov / v excepţia cazului în care se prevede altfel. 

bTestat în conformitate cu Deutsche Gesellschaft fur Igiena si Mikrobiologic (Societatea Germana de Igiena si Microbiologie). 

CTestat în conformitate cu standardul european EN 12791. 

dDupa 4 ore. 

Sursa: retipărit cu permisiunea de la Rotter, 1999. 48 
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