ROMÂNIA
MINISTE RUL S ĂN ĂTĂ ŢI I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara
 0254.211.848, 0254.225.242
Fax: 0254.213.758
E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal nr.34141

Compartiment Evaluare şi Promovare a Sănătăţii, Educaţie pentru Sănătate

Nr. 3563/03.05.2017

CĂTRE,
CORESPONDENŢII DE PRESĂ
SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor
- 5 mai 2017 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, în colaborare cu
unităţile sanitare din judeţul Hunedoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi
unităţile de învăţământ cu profil sanitar, celebrează în data de 5 mai 2017,
campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.
Nici o unitate medicală, chiar foarte avansată, nu poate pretinde că nu
are infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM). De aceea, OMS a lansat în
2009 o campanie mondială anuală, adresată personalului medical, denumită
“SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena mâinilor”, o extensie a primei campanii mondiale
privind siguranţa pacientului, cu debut în 2005. Această ultimă acţiune îşi
propune să demonstreze că igiena mâinilor este cheia reducerii prevalenţei
IAAM, precum şi angajamentul mondial în acest domeniu prioritar al activităţii
medicale. Din 2009, peste 40 de ţări au aderat la mobilizarea mondială şi au
demarat campanii de igienă a 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 în cadrul serviciilor medicale şi
să sprijine astfel prevenirea infecţiilor nosocomiale, care pun frecvent viaţa în
pericol.
Problemele din cadrul îngrijirilor pentru sănătate, aşa cum sunt infecţiile
nosocomiale, de multe ori invizibile, sunt provocări politice şi sociale pe care
trebuie să le abordăm acum.
În acest an, tema campaniei este:
Combate rezistenţa microbiană - este în mâinile tale.
Scopul campaniei este de a creşte nivelul de conştientizare în ceea ce
priveşte importanţa igienei mâinilor în domeniul îngrijirilor de sănătate şi ”să
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unească oamenii” la nivel global pentru a susţine îmbunătăţirea igienei
mâinilor.
Tema ”Combate rezistenţa microbiană - este în mâinile tale” încearcă să
influenţeze puternic conexiunea dintre prevenirea infecţiilor şi rezistenţa
microbiană la antibiotice şi se adresează indivizilor prin utilizarea cuvântului
”tale” - la fiecare nivel al sistemului de sănătate combaterea rezistenţei
microbiene la antibiotice este o chestiune personală, iar impactul depinde atât
de acţiunile indivizilor din prima linie, cât şi de acţiunile liderilor.
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.
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/
Cazurile de infecţii nozocomiale raportate de către unităţile sanitare cu
paturi în judeţul Hunedoara
Anul
2013
2014
2015
2016
Infectii nosocomiale
25
25
36
98
În România, Campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”, cu sloganul
COMBATE
REZISTENŢA
MICROBIANĂ
ESTE ÎN MÂINILE TALE
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.
Directia de Sănătate Publică, în parteneriat cu Spitalul Judeţean de
Urgenţă Deva, Spitalul de Urgenţă Petroşani şi Spitalul Municipal
„Dr.Al.Simionescu” Hunedoara, vor celebra Campania „Salvează Vieţi: Igiena
Mâinilor” în următoarele date:
- 03.05.2016, în secţiile de chirurgie ale Spitalului Municipal
Dr.Al.Simionescu Hunedoara;
- 04.05.2017, în secţiile de chirurgie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva;
- 05.05.2017, intre orele 10 si 11, acţiune cu cortul amplasat pe zona
pietonală din faţa Directiei de Sanatate Publica Deva;
- 09.05.2016, în secţiile de chirurgie ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!
DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT,
Ec.Mona Radu
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