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Notă informativă  CPIAAM 

Raport de activitate pe anul 2017 
 

 

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

asociata asistenţei medicale la asistaţi: 

 

- Medicina Interna - au fost externaţi 2596 pacienţi.  A fost înregistrate/raportate  doua cazuri de 

infecţie asociata asistentei medicale de către medicii curanţi,(Enterocolita cu Clostridium 

difficile).Pentru ambele cazuri s au efectuat ancheta epidemiologica si au fost recomandate masuri pt 

limitarea infectiei si pt.prevenirea aparitiei altor infectii noi. Rata de incidenta a IAAM  pe sectia 

medicina interne pe anul 2017 este de 0,28 la suta. Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 40 foi de observaţii.  

- Chirurgie - au fost externaţi 615 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 40 foi de observaţii. 

La  45 pacienti au fost aplicate sonde urinare, toti beneficiind de tratamente antiinfectioase urinare. 

-  OG - au fost externate 1649 paciente.Au fost depistate si raportate 5 cazuri de infectie asociate 

asistentei medicale pe sectia Obstetrica Ginecologie(2 cazuri  de infectie vaginala cu Streptococ beta 

hemolitic grup A si 3 cazuri cu infectia E.coli).Pentru fiecare caz s-a efectuat ancheta epidemiologica 

si au fost recomandate masuri pt.limitarea infectiei si pt.prevenirea aparitiei altor infectii noi.Pentru 

depistarea activa a infectiilor asociate asistentei medicale au fost verificate 40 foi de observatii. 

-  NN - au fost externaţi 706 nou-nascuti.  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 35 foi de observaţii. 

- Pediatrie - au fost externaţi 1276 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 30 foi de observaţii. 

- Boli infectioase - au fost externaţi 836 pacienţi.Nu a fost inregistrat/raportat nici un caz de infecte 

asociata asistentei medicale,de catre medicii curanti .Pentru depistarea activă a infecţiilor asociate 

asistentei medicale au fost verificate 40 foi de observaţii. 

- ORL - au fost externaţi 326 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 30 foi de observaţii. 

- Dermatologie - au fost externaţi 330 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 25 foi de observaţii. 
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In  cursul  anului 2017   au fost înregistrat/raportate de catre medicii curanti  7 cazuri de 

infecţie asociata asistentei medicale,2 cazuri pe sectia Medicina Interna(infectie intest.cu Clostridium 

Difficile) si 5 cazuri cu infectie  E.coli .  

In  cursul anului 2017  au fost inregistrate si raportate 3 cazuri de expunere accidentala la 

produse biologice, pe sectiile   Chirurgie, Prosectura,Spalatorie.. S-au aplicat imediat, ingrijirile de 

urgenta prevazute in Protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice. 

Pacientul sursa este cunoscuta . Vaccinarea antihepatita B postexpunere  a fost efectuata cu  

vaccinulEngerix B . 

  

 Rapoartele lunare şi trimestriale privind infecţiile asociate asistenţei medicale şi AES, au fost 

înaintate la DSP conform metodologiei şi a Ordinului 1101/2016. 

 

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 pediatrie,  boli infectioase, ORL  si  neonatologie. 

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

sterilizarea in sectia chirurgie. Nu s-au constatat deficiente. 

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

alimentar al spitalului. 

 Nu au fost constatate deficienţe. 

 

III. Controlul microbiologic al sterilităţii şi al condiţiilor de igienă 

Au fost recoltate 945 probe in total din care 228 probe de suprafeţe şi inventar moale, 166 

probe de aeromicrofloră, 183  probe de sterilitate,  101  probe  de pe tegumentul  personalului, 84 

probe  apa  sterila. 

Din cele 945 probe de suprafete recoltate in cursul anului , 62 provin din lenjerie spalata - 

rezultate negative. 

Toate cele 84 probe de apa sterila chirurgicala sunt negative. 

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

probe tegument – mana cu  rezultate negative. 

 In toate cazurile rezultatele au fost corespunzatoare. 

 

IV. Instruirea personalului 

În cursul anului 2017, au fost organizate  instructaje cu temele: 

- Supravegherea si controlul expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul 

sanitar la produse biologice 

- Interventia in caz de accidentent prin expunere la produse biologice a personalului care 

lucreaza in sistemul sanitar 

- Supravegherea gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala 

- Procedura privind spalarea, dezinfectia igienica si dezinfectia chirurgicala a mainilor 

- Norme de curatenie si dezinfectie 

- Substante biocide utilizate in Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoara 
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 Cursurile au fost prezentate in format Power Point. Materialul prezentat a fost trimis si in 

format electronic pe adresele de mail ale sectiilor. Au fost instruiti medicii sefi de sectii si  

asistentele sefe, urmand ca acestia sa prelucreze materialul predat, personalului din subordine. 

Metoda de evaluare a fost prin discutii, intrebari directe si teste.  Testele sunt pastrate de catre 

personalul CPIAAM. 

  Totodata a fost instruit personalul responsabil cu efectuarea curateniei si personalul din 

blocul alimentar. Metoda de evaluare a instructajului a fost prin discutii si activitate practica.  

 

   In  cursul  anului 2017  au fost înregistrate/raportate de catre medicii curanti 7 cazuri de 

infecţie asociata asistentei medicale  (2 cazuri de infectie cu Clostridium difficile, 3 cazuri de infectie 

cu E,coli si 2 cazuri cu infectie Streptococ beta hemolitic gr A). 

In toate cazurile au fost efectuate anchete epidemiologice si au fost recomandate masuri 

pentru limitarea infectiilor asociate asistentei medicale si pentru prevenirea aparitiei altor infectii noi. 

In unele cazuri au fost recoltate probe suplimentare de suprafete si inventar moale, tegumente si au 

fost efectuate instructaje suplimentare.  

Nu au fost raportate cazuri de toxinfecţie alimentară. 

 

 

  

Medic epidemiolog,                   Asistent  CPIAAM, 

Dr.Coman Alexandru                                                                                Petrea Larisa 

 


