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Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vaslui celebrează în data de 5 mai 2014, 

campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.  

Iniţiativa anuală „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” este parte a efortului 

major global coordonat de către OMS, care sprijină profesioniştii din domeniul sănătăţii 

să-şi îmbunătăţească igiena mâinilor în cadrul serviciilor medicale şi să sprijine astfel 

prevenirea infecţiilor nosocomiale, care, frecvent, pun viaţa în pericol.  

În acest an, tema campaniei este rolul igienei mâinilor în combaterea 

rezistenţei microbiene. 

Scopul campaniei este de a stimula acţiuni la nivelul îngrijirilor medicale care să 

demonstreze că igiena mâinilor este punctul de plecare pentru reducerea infecţiilor 

nosocomiale şi pentru creşterea siguranţei pacienţilor. 

Elementul central al campaniei este faptul că toţi profesioniştii din domeniul 

îngrijirilor pentru sănătate trebuie să-şi spele mâinile la momentul potrivit si în mod 

corect. 

Spitalele şi alte unităţi sanitare sunt invitate să ia parte la această iniţiativă 

globală pentru a continua creşterea nivelului de conştientizare în privinţa importanţei 

igienei mâinilor, pentru a transfera acţiunile la nivelul îngrijirilor şi pentru a reduce 

infecţiile nosocomiale. 

            În România, Campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”, având sloganul 

„Este nevoie de doar 5 Momente pentru a schimba lumea”, este coordonată de 

Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi implementată local de 

către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti.  

Boli pe care le putem contacta prin igiena precară a mâinilor: hepatita A (boala 

mâinilor murdare), diareea infecţioasă (amica lipsei de igienă), bronşita (o infecţie 

frecventă pe care putem să o eliminăm prin spălatul mai des al mâinilor), meningita 

(cauzată şi de bacterii), o boală mai rar, ce-i drept, dar la fel de periculoasă transmisă de 

la o persoană la alta prin picături de salivă sau secreţii nazale, gripa care loveşte şi vara. 
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E bine de ştiut ca virusurile care transmit gripa de vară sunt rezistente în special în apa 

din piscine. 

              Cu această ocazie Direcţia de Sănătate Publică Vaslui prin Compartimentul de 

Evaluare şi Promovare a Sănătaţii desfăşoară urmatoarele acţiuni: 

- transmitere de materiale informative ale campaniei pe suport electronic 

partenerilor de campanie: unităţi sanitare cu paturi, ambulatoriul de 

specialitate, Asociaţia medicilor de familie,  medici stomatologi; 

- activităţi de informare, educare, comunicare a personalului din spitale şi alte 

unităţi sanitare prin distribuire de materiale grafice; 

- acţiune de informare, educare, comunicare la Spitalul Municipal ”Elena 

Beldiman” Bârlad prin activităţi legate de îmbunătăţirea igienei mâinilor şi 

prevenirea infecţiilor nosocomiale şi inscrierea acestei unităţi în Programul 

OMS „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”; 

- afişare de materiale informative tiparite în farmacii, ambulatorii de 

specialitate, cabinete de stomatologie, cabinete de medicină de familie, 

laboratoare, şcoli postliceale sanitare din judeţ şi Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania. 

 

Dacă nu acţionăm astăzi, 

mâine nu vom mai avea tratament! 

Fiţi siguri că cele 5 Momente ale OMS fac parte din protecţia pacienţilor 

dumneavoastră împotriva germenilor rezistenţi. 

 

Cu stimă, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihaela Vlada 

 

 

 


