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I. Supravegherea şi controlul corectitudinii înregistrării şi raportării suspiciunilor de infecţie 

asociata asistentei medicale la asistaţi: 

 

- Interne - au fost externaţi 644 pacienţi. Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie asociata 

asistentei medicale. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate asistentei medicale au fost 

verificate 5 foi de observaţii. 

- Chirurgie - au fost externaţi 162 pacienţi. Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie 

asociata asistentei medicale de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 10 foi de observaţii. 

La  18 pacienti au fost aplicate sonde urinare, toti beneficiind de tratamente antiinfectioase urinare. 

-  OG - au fost externate 381 paciente.  . Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie asociata 

asistentei medicale de către medicii curanţi.  Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate asistentei 

medicale au fost verificate 10 foi de observaţii. 

-  NN - au fost externaţi 142 pacienţi.  Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie asociata 

asistentei medicale, de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate asistentei 

medicale  au fost verificate 10 foi de observaţii. 

- Pediatrie - au fost externaţi 361 pacienţi. Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie 

asociata asistentei medicale de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 10 foi de observaţii. 

- Boli infectioase - au fost externaţi 209 pacienţi. Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie 

asociata asistentei medicale de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 5 foi de observaţii. 

- ORL - au fost externaţi 57 pacienţi.  Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie asociata 

asistentei medicale de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate asistentei 

medicale  au fost verificate 5 foi de observaţii. 

- Dermatologie - au fost externaţi 84 pacienţi. Nu a fost înregistrat/raportat nici un caz de infecţie 

asociata asistentei medicale de către medicii curanţi. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 5 foi de observaţii. 

 

In  cursul  trimestrului I  2019  s-au  externat  din  spitalul  Reghin  2040  pacienti. Pentru depistarea 

activă a infecţiilor asociate asistentei medicale au fost verificate 60 foi de observaţii.   

Nu a fost depistat nici un caz de infecţie asociata asistentei medicale. 

In  cursul  trimestrului  I  2019         nu s-au  raportat  si  inregistrat  cazuri  de  accident  prin  

expunere  la  sange  sau  produse  biologice.   

Rapoartele lunare şi trimestriale privind infecţiile nosocomiale şi AES, au fost înaintate la 

DSP conform metodologiei şi a Ordinului 1101/2016. 
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II. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi modul de colectare al deşeurilor 

Respectarea normelor igienico-sanitare, a Ordinului MS nr. 1226/2012 privind gestionarea 

deşeurilor medicale au fost controlate pe sectia chirurgie,  sectia medicina interna  si  depozitul  

temporar  de  deseuri.. 

A fost controlat modul de aplicare si respectare a Ordinului MS nr. 961/2016 privind 

sterilizarea in sectia  obsterica-ginecologie. Nu s-au constatat deficiente. 

 Modul de funcţionare  şi respectarea normelor igienico-sanitare au fost controlate în 

spălătoria spitalului. 

 Nu au fost constatate deficienţe. 

 

III. Controlul microbiologic al sterilităţii şi al condiţiilor de igienă 

Au fost recoltate 256 probe de suprafeţe, 57 probe de aeromicrofloră, 55                                                                                                                        

probe de sterilitate,  27  probe  tegument  mana, 22  probe  apa  sterila si 2 probe apa retea,  2 proba 

sol. Dezinfectant Jacor. 

Din cele 256 probe de suprafete recoltate in cursul trimestrului I , 16 provin din lenjerie 

spalata - rezultate negative. 

Toate cele 22 probe apa sterila chirurgicala sunt negative. 

Starea de igiena a mainilor personalului a fost verificată lunar fiind recoltate 27  probe 

tegument – mana cu  rezultate negative.. 

 In toate cazurile rezultatele au fost corespunzatoare. 

 

IV. Instruirea personalului 

În trimestrul I- 2019, au fost organizate  instructaje cu temele: 

- Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private 

tehnici de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, proceduri recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metode 

de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi metode de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

- Organizarea activitatilor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei 

medicale in unitatile sanitare publice si private cu paturi, Supravegherea si raportarea infectiilor 

asociate asistentei medicale, Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului 

care lucreaza in domeniul sanitar la produse biologice, Precautiunile standard – masuri minime 

obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale 

- Managementul deseurilor medicale 

      În cursul trimestrului I- 2019 nu au fost inregistrate/raportate cazuri  de  infectii asociate 

asistentei medicale. 

Nu au fost raportate cazuri de toxinfecţie alimentară. 

 

  

Medic epidemiolog        Asistent  CPIAAM  
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