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Nr.  908/01.02.2018 

 

 

  

   Către,  

        Manager, 

Dr. Dan MORARU 

 

             Conform Ordinului1101/2016 ,cap.2, pct.2,litera g (răspunde de afişarea pe site-ul 

propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de 

prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind 

infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei 

şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de 

rezervă;) vă atasăm următoarele 

 

         

Trendul incidenței infectiilor asociate asistenței medicale în Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie Bv (2006-2017)
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Rezultatele autocontrolului efectuat în anul 2017 în cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Brașov 
 

 

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. I -2017 în cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Brașov 

  Aeromicrofloră 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Total probe= 36 36 corespunzatoare 

din 36 probe 

recoltate 

 

Menținerea  ritmului 

corespunzător de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală (nebulizare) și a 

protocoalelor de lucru. 
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Probe  recoltate  de  pe  suprafețe și  obiecte 

  

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri 

instituite) 

 

Total probe = 60 60 corespunzatoare 

din 60 probe 

recoltate 

 

Menținerea corespunzătoare 

a ritmului de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală la nivelul tuturor 

suprafețelor.  

Probe  recoltate  de  pe  mâinile personalului 

  

 Rezultate corespunzătoare 

DA/NU 

 

22 probe – asistenți medicali din care 3 

probe dupa dezinfecție cu Desderman  

8 probe – personal de curătenie din care 

2 după dezinfecție cu Desderman 

12 probe personal bloc alimentar - din 

care 1 probă după dezinfecție cu 

Desderman  

42 corespunzătoare din 

42 probe  

Respectarea 

permanentă a igienei 

mâinilor.Respectarea 

etapelor de spălare a 

mâinilor. 

Probe de sterilitate 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

 Total  6 probe 

 6 
corespunzătoare 
(sterile) din 6 
probe recoltate 

Respectarea permanentă a tuturor 

etapelor sterilizării. 

 

 

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. II -2017 în cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Brașov 

  Aeromicrofloră 

  

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

 

Total probe= 39 39 corespunzatoare 

din 39 probe 

recoltate 

 

Menținerea  ritmului 

corespunzător de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală (nebulizare) și a 

protocoalelor de lucru. 

Probe  recoltate  de  pe  suprafețe și  obiecte 

  

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri 

instituite) 

 

Total probe = 49 49 corespunzatoare 

din 49 probe 

recoltate 

 

Menținerea corespunzătoare 

a ritmului de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală la nivelul tuturor 

suprafețelor.  
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Probe  recoltate  de  pe  mâinile personalului 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

16 probe –asistenți medicali 

din care 1probă dupa 

dezinfecție cu Desderman,  

 5 probe –personal de 

curățenie din care 1 probă 

după dezinfecție cu 

Desderman 

8 probe-personal bloc 

alimentar 

29 probe 

corespunzătoare 

din 29 probe 

recoltate 

Respectarea permanentă a igienei 

mâinilor.Respectarea etapelor de 

spălare a mâinilor. 

 

Probe de sterilitate 

Locația controlată Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Bronhologie- 

2probe:suprafață bronhoscop 

după sterilizare cu Anioxyde 

1000 

2 Da  

Bronhologie-2 probe:soluție 

Anioxyde 1000 

2 Da  

 Total  4 probe 

4 corespunzătoare 
(sterile) din 4 probe 
recoltate 

Respectarea permanentă a tuturor 

etapelor sterilizării. 

 
Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. III -2017 în cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Brașov 

  Aeromicrofloră 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Total probe= 30 30 corespunzatoare 

din 30 probe 

recoltate 

 

Menținerea  ritmului 

corespunzător de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală (nebulizare) și a 

protocoalelor de lucru. 

Probe  recoltate  de  pe  suprafețe și  obiecte 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri 

instituite) 

Total probe = 30 30 corespunzatoare 

din 30 probe 

recoltate 

 

Menținerea corespunzătoare 

a ritmului de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală la nivelul tuturor 

suprafețelor.  
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Probe  recoltate  de  pe  mâinile personalului 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

12 probe –asistenți medicali 

din care 1probă dupa 

dezinfecție cu Desderman,  

3 probe –personal de 

curățenie din care 1 probă 

după dezinfecție cu 

Desderman 

4 probe-personal bloc 

alimentar  

21probe 

corespunzătoare 

din 21 probe 

recoltate 

Respectarea permanentă a igienei 

mâinilor.Respectarea etapelor de 

spălare a mâinilor. 

 

 

Probe de sterilitate 

Locația controlată Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Bronhologie- 

2probe:suprafață bronhoscop 

după sterilizare cu Anioxyde 

1000 

2 Da  

Bronhologie-2 probe:soluție 

Anioxyde 1000 

2 Da  

 Total  4 probe 

4 corespunzătoare 
(sterile )din 4 probe 
recoltate 

Respectarea permanentă a tuturor 

etapelor sterilizării. 

 
Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. IV -2017 în cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Brașov 

Aeromicrofloră 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Total probe= 27 27 corespunzatoare 

din 27 probe 

recoltate 

 

Menținerea  ritmului 

corespunzător de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală (nebulizare) și a 

protocoalelor de lucru. 

Probe  recoltate  de  pe  suprafețe și  obiecte 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri 

instituite) 

Total probe = 23 23 corespunzatoare 

din 23 probe 

corespunzătoare 

 

Menținerea corespunzătoare 

a ritmului de curățenie și 

dezinfecție curentă și 

terminală la nivelul tuturor 

suprafețelor.  
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Probe  recoltate  de  pe  mâinile personalului 

 Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

3 probe –asistenți medicali din 

care 1probă dupa dezinfecție cu 

Desderman,  

2 probe –personal de curățenie 

din care 1 probă după 

dezinfecție cu Desderman 

3 probe-personal bloc alimentar 

alimentar  

8 probe 

corespunzătoare 

din 8 recoltate 

Respecatarea Precauțiunilor 

Universale 

 

Probe de sterilitate 

Locația controlată Rezultate 

corespunzătoare 

DA/NU 

Recomandări (măsuri instituite) 

Bronhologie- 

1probă:suprafață bronhoscop 

după sterilizare cu Anioxyde 

1000 

1 Da  

Bronhologie-1 probă:soluție 

Anioxyde 1000 

1 Da  

 Total  2 probe 

2 corespunzătoare 
(sterile) din 2 probe 
recoltate 

Respectarea permanentă a tuturor 

etapelor sterilizării. Respectarea 

permanentă a igienei 

mâinilor.Respectarea etapelor de 

spălare a mâinilor. 
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CONSUMUL DE ANTIBIOTICE NETUBERCULOASE PENTRUL 2017 

 

Din analiza datelor se constată: 

 dublarea consumului de CEFTAMIL, 

 consumul antibioticelelor de rezervă pentru infecții altele de cât tuberculoza respectiv 

Imipenem, Meropenem, Colistin și Amikacină,  a scăzut față de  anul 2016,  

 unele  dintre aceste antibiotice de rezervă, respectiv Meropenem și Amikacină  nu au 

mai fost prescrise. 
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      Trendul consumului de antibiotice pe anul 2017* 

 

*Consumul de antibiotice exprimat în DDD ( dozaă zilnică definită pe 100 de zile spitalizare 

per pacient)  

 

                                        

                                                       CPCIN 

                                                                                                     Medic primar epidemiolog 

                                                                                                     Dr. Godri Dora Ana 

 

                                                                                                    As. pr. igienă Coşerea Luminiţa  


