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Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, în colaborare cu OAMMR
filiala Alba, Asociaţia Medicilor de familie filiala Alba, spitale, ambulatorii de
specialitate, Autorități Publice Locale, ISJ Alba, mass media locală, celebrează în data
de 5 mai 2015, 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 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 și sociale pe care trebuie să
le abordăm acum.
În acest an, tema campaniei este Consolidarea sistemelor de sănătate şi a
furnizării serviciilor – igiena mâinilor este poarta dumneavoastră de întâmpinare.
Scopul campaniei este de a stimula acţiuni la nivelul îngrijirilor care să
demonstreze că igiena mâinilor este poarta de intrare pentru reducerea infecţiilor
nosocomiale şi pentru creşterea siguranţei pacienţilor.
Elementul central al campaniei este faptul că toţi profesioniştii din domeniul
îngrijirilor pentru sănătate trebuie să-şi spele mâinile la momentul potrivit și în mod
corect.
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/
În România, Campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”, având sloganul
„Igiena mâinilor la momentul potrivit, salvează vieţi!”, 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.
La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Compartimentul Evaluare și
Promovare a Sănătății.
Materialele campaniei pot fi accesate pe: website: www.dspalba.ro și facebook:
DSP Alba comunitate.

