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COMUNICAT DE PRESĂ
SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor
- 5 mai 2018 În data de 5 mai 2018, se celebrează campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.
Iniţiativa anuală „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” este parte a efortului major
global coordonat de OMS, care sprijină profesioniştii din domeniul sănătăţii să-şi
îmbunătăţească igiena mâinilor şi să sprijine astfel prevenirea infecţiilor asociate asistenţei
medicale (IAAM) grave, care pun frecvent viaţa în pericol.
În acest an, tema campaniei este:

Preveniţi SEPTICEMIA - este în mâinile voastre.
Departamentele OMS au conlucrat pentru a realiza declaraţia despre decizia
Adunării Mondiale a OMS din septembrie 2017, referitoare la septicemie. Acţiunile de
igienă a mâinilor trebuie desfăşurate tot anul, pentru prevenirea IAAM şi reducerea
riscului de septicemie.
Septicemia (sepsis) apare ca răspuns al organismului atunci când infecţia
afectează ţesuturile şi organele. Dacă nu este recunoscută din timp şi nu este gestionată
prompt, poate duce la şoc septic, insuficienţe multiple de organ şi deces. Este o
complicaţie gravă a infecţiei în toate ţările şi în mod particular în ţările slab şi mediu
dezvoltate reprezintă o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate maternă şi neonatală.
Deşi este dificil de stabilit povara globală prin septicemie, câteva publicaţii
ştiinţifice au raportat că septicemia afectează în fiecare an mai mult de 30 milioane de
persoane, cu potenţial letal pentru 6 milioane din pacienţi. Povara prin septicemie este
mai mare în ţările slab şi mediu dezvoltate. Septicemia este frecvent subdiagnosticată în
stadiul precoce, potenţial reversibil. În comunitate, se prezintă deseori ca o agravare
clinică a infecţiilor frecvente şi prevenibile.
Septicemia poate rezulta din IAAM, ca unul din cele mai frecvente evenimente
adverse din perioada spitalizării. Cum aceste infecţii sunt de multe ori rezistente la
antibiotice, pot conduce rapid la deteriorarea stărilor clinice.
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
riscul de IAAM.
Spitalele şi alte unităţi sanitare care doresc să-şi îmbunătăţească controlul
infecţiilor, sunt invitate să se înregistreze pentru „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”
la următoarea adresă: www.who.int/gpsc/5may/register/en/
În România, Campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”, cu sloganul:
P R E V E N I ŢI S E P T I C E M I A
ESTE ÎN MÂINILE VOASTRE
este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi
implementată local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului
Bucureşti.

