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ABSTRACT
The healthcare associated infections are the infections in the newborn confirmed by bacteriological cultures
(blood culture, culture of cerebrospinal fluid, urine); positive anamnestic-clinical data after 72 hours of life,
associated with ICU hospitalization and invasive procedures (intubation, mechanical ventilation, umbilical
and peripheral vein catheterization, central artery catheterization, administration of solutions from a single
vial to several children).
The present study highlights the fact that neonatology departments have a high risk of healthcare associated
infections due to the vulnerability of young patients to various germs in hospitals, as evidenced by many
cases of sepsis and respiratory infections.
In this study, we found a significant increase in the healthcare associated infections reporting in the middle of
the study period, followed by a decrease in half the number of reported cases, this fact probably due to awareness of the phenomenon by health units management, the correct implementation of guidelines and protocols
protocols regarding the healthcare associated infections prevention or, why not, due to an underreporting.
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REzumat
Infecţia asociată asistenţei medicale reprezintă infecţia confirmată la nou-născut prin culturi bacteriologice (hemocultură, cultura lichidului cefalo-rahidian, urină); datele anamnestico-clinice pozitive după 72 ore de viaţă, asociate
cu spitalizarea în UTI şi procedurile invazive (intubarea, ventilarea mecanică, cateterizarea venei ombilicale şi a
celor periferice, cateterizarea arterelor centrale, administrarea soluţiilor dintr-un singur flacon la mai mulţi copii).
Prezentul studiu scoate in evidenţă faptul că secţiile de neonatologie prezintă un risc ridicat pentru apariţia
infecţiilor asociate actului medical din cauza vulnerabilităţii micilor pacienţi în faţa diverșilor germeni prezenţi
în spitale, fapt dovedit de numeroasele cazuri de septicemie și infecţii respiratorii.
În urma studiului efectuat, am constatat o creștere semnificativă a raportării cazurilor de infecţii asociate actului medical la jumătatea perioadei de studiu, urmată apoi de scăderea la jumătate a numărului de cazuri raportate, acest fapt datorându-se, probabil, conștientizării fenomenului de către managementul unităţilor sanitare, implementării corecte a ghidurilor și protocoalelor cu referire la prevenirea apariţiei infecţiilor asociate
actului medical sau, de ce nu, unei subraportări.
Cuvinte cheie: infecţii asociate actului medical, neonatologie, subraportare

INTRODUCERE
Infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM)
sunt infecţii dobândite în cursul spitalizării, care
nu au fost prezente sau în incubaţie la momentul

internării și care au impact asupra sistemului medical prin creșterea folosirii resurselor medicale,
duratei de spitalizare și a costurilor, atât în ţările
dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare [1].
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Infecţiile neonatale – virale, bacteriene și fungice – continuă să reprezinte o cauză importantă de
morbiditate și mortalitate în perioada neonatală, în
special în ţările în curs de dezvoltare. Acest fapt se
datorează aglomerării spitalelor, lipsei de aplicare
a practicilor de control epidemiologic sau utilizării
necorespunzătoare a resurselor financiare care, de
cele mai multe ori, sunt limitate [1,2].
Vârsta pacientului reprezintă un factor care
poate favoriza apariţia IAAM, vârstele extreme
fiind cele mai afectate. Nou-născuţii reprezintă
una dintre cele mai vulnerabile categorii, dar mai
ales cei spitalizaţi în secţiile de terapie intensivă
neonatală. Acest fapt se datorează imaturităţii imunitare a nou-născutului, folosirii pe scară largă a
dispozitivelor medicale și a antibioticelor. Nounăscuţii în general, dar în special prematurii, sunt
lipsiţi de bariere structurale eficiente și de o floră
microbiană endogenă protectoare, ceea ce îi face
vulnerabili la orice tip de agresiune infecţioasă.
Folosirea dispozitivelor medicale reprezintă o
poartă de intrare pentru agenţii patogeni [1].

MATERIAL ŞI METODĂ
În cadrul acestei lucrări, am efectuat un studiu
retrospectiv, analizând raportarea statistică a
IAAM conform „Dării de seamă privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii – 10. Infecţii
interioare din spital“ pentru perioada 01.01.201431.12.2018, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 919/2006 privind
aprobarea normelor metodologice de înregistrare,
stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor
legate de activitatea spitalului [3]. Datele necesare
realizării acestui studiu au fost preluate din cadrul
Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa și prelucrate în Microsoft Excel.
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REZULTATE
În urma analizei descriptive a cazurilor de infecţii asociate asistenţei medicale înregistrate pe
perioada celor 5 ani, 2014-2018, în unităţile sanitare cu paturi, pe secţiile de neonatologie, am observat o creștere treptattă semnificativă a numărului
de cazuri raportate la jumătatea perioadei analizate, fiind urmată de o scădere la jumătate a numărului de cazuri raportate, timp de doi ani consecutiv (fig. 1).
În anul 2014, raportarea cazurilor de infecţii
asociate asistenţei medicale a fost extrem de mică,
înregistrându-se un singur caz de septicemie
(fig. 2).
În 2015, numărul de infecţii asociate asistenţei
medicale a fost uşor crescut, ajungând la un total
de 5 cazuri, dintre care 3 au fost sepsis, 1 infecţie
digestivă și 1 infecţie respiratorie (fig. 3).
În anul 2016, se observă o creștere semnificativă a cazurilor de IAAM, datorită, probabil, unei
mai bune raportări a acestora. Astfel, se ajunge la
un număr total de 20 de infecţii asociate asistenţei
medicale, iar tipul acestora este mai variat decât în
anii anteriori. Se înregistrează 10 cazuri de sepsis,
4 cazuri de infecţii digestive, 4 cazuri de infecţii
respiratorii, 1 caz de infecţie urinară și1 caz de infecţie cutanată (fig. 4).
Analizând datele raportate pentru anul 2017,
comparativ cu anii precedenţi, în această perioadă
a existat un număr scăzut de cazuri de IAAM, înregistrându-se un total de 10 infecţii, după cum
urmează: 7 cazuri de sepsis, 2 cazuri de infecţii
respiratorii și 1 caz de infecţie digestivă (fig. 5).
În anul 2018, a existat un număr similar de
IAAM cu cel raportat în anul anterior, un total de 9
cazuri, dintre care 7 cazuri de septicemie, 1 caz de
infecţie digestivă și 1 caz de infecţie de plagă chirurgicală (fig. 6).

FIGURA 1. Numărul
de cazuri de IAAM pe
secţiile de neonatologie în perioada
2014-2018
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FIGURA 2. Distribuţia cazurilor de IAAM pe secţiile de
neonatologie în anul 2014

FIGURA 3. Distribuţia cazurilor de IAAM în anul 2015

FIGURA 4. Distribuţia cazurilor de IAAM pe secţiile de
neonatologie în anul 2016

DISCUŢII
Infecţiile asociate actului medical, așa cum le
regăsim denumite în legislaţia actuală, precum și
în literatura de specialitate din ultimii ani, reprezintă dușmanul cel mai de temut al fiecărei unităţi
medicale. Nu existenţa în sine a infecţiilor asociate
actului medical reprezintă o problemă stringentă a
sistemului de sănătate publică la nivel local, naţio-

nal sau chiar internaţional, ci proporţia în care apar
aceste infecţii [4].
Unele studii precizează că incidenţa infecţiilor
neonatale cu debut precoce este variabilă, aceasta
crescând cu scăderea vârstei de gestaţie, în general
cifrele citate fiind de 0,5-2 la 1.000 nașteri cu feţi
vii în cazul infecţiilor confirmate prin hemoculturi
[5,6,7].
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FIGURA 5. Distribuţia
cazurilor de IAAM în
secţiile de neonatologie
în anul 2017

FIGURA 6. Distribuţia
cazurilor de IAAM în
secţiile de neonatologie
în anul 2018

Alte studii indică cifre ale incidenţei infecţiilor
neonatale care variază între 4 și 26 la 1.000 naşteri
cu feţi vii, fiind mai crescută la prematuri și în
ţările în curs de dezvoltare [8,9].
Într-un studiu efectuat într-un spital din România, care a analizat cazurile de IAAM introduse în
anul 2016 în sistemul naţional DRG și raportate
către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, dintr-un
număr total de 27 de cazuri, un singur caz de
IAAM a fost raportat pentru secţia de neonatologie. În acest spital, la nivelul anului 2016, s-a
înregistrat o incidenţă a IAAM de 0,078%, raportările oficiale ale tuturor spitalelor din România
înregistrând o medie de 0,44%, iar media europeană fiind de 5,7% [10,11].
În studiul de faţă, dintr-un total de 45 de cazuri
de infecţii asociate actului medical raportate pentru secţiile de neonatologie de către toate unităţile
sanitare de pe raza judeţului Constanţa în perioada
de studiu, 28 de cazuri, mai mult de jumătate, sunt
reprezentate de sepsis, înregistrându-se o incidenţă
de 0,075%.

Într-un studiu publicat în anul 2014, se arată că
incidenţa sepsisului neonatal este de 3% [12].
Conform datelor publicate de către Institutul
Naţional de Sănătate Publică, nou-născuţii din spitalele din ţările slab și mediu dezvoltate sunt la un
risc mai mare de septicemie neonatală, cu rate de
infecţie de 3-20 ori mai mari decât în ţările dezvoltate. Același document precizeză că, între 1995 și
2005, în SUA, incidenţa sepsisului sever la copii a
crescut de la 0,56 la 0,89 cazuri per 1.000 de copii,
la toate grupele de vârstă, iar între anii 2005 și
2008 incidenţa generală a sepsisului neonatal a
fost de 0,77 cazuri la 1.000 nou-născuţi vii, cu cea
mai mare incidenţă la prematurii afroamericani
(5,14 la 1.000 nașteri) [13].
Într-un raport din anul 2019, realizat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, a fost evidenţiat
faptul că există o tendinţă lentă de creștere a numărului de cazuri raportate, deşi decalajul numărului
de cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale
faţă de media europeană este în continuare ridicat
[14].
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Conform datelor prezentate de European
Centre for Disease Prevention and Control, nivelul
de IAAM raportate în sistemul naţional de supraveghere pasivă a fost mai mic de 1% în ultimii 20
de ani și mai mic de 0,25% în ultimii 10 ani. Din
studiul de prevalenţă realizat de această organizaţie în anul 2012, în zece spitale din România, reiese o prevalenţă a IAAM de 10 ori mai mare decât
cea efectiv raportată (2,8%-5%), de unde s-a putut
extrage concluzia că IAAM sunt subraportate în
România [15].
Totuși, nu există sistem medical care să fi reușit
să elimine în totalitate infecţiile asociate actului
medical, dar se fac eforturi susţinute pentru a reduce
cat mai mult procentul acestor infecţii, precum și
reducerea efectelor acestor infecţii atât asupra
sistemului de sănătate publică, cât și asupra individului. Acceptarea faptului că există infecţii asociate actului medical reprezintă primul pas al unei
strategii coerente de scădere a incidenţei acestora.
De multe ori însă, unităţile sanitare nu acceptă procentul real al acestor infecţii, probabil de teama
unor repercusiuni legale sau poate pentru a evita
asocierea unei imagini nefavorabile unităţii.
Această abordare nu face decât să înrăutăţească
situaţia sistemului medical. Cu cât infecţiile asociate actului medical sunt într-un procent mai crescut pe o anumită secţie, un management adecvat va
institui măsuri de intervenţie mult mai intense și
susţinute [4].
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Spitalele care au introdus o politică activă de
raportare a cazurilor de IAAM au înregistrat o
reducere a incidenţei litigiilor privind practicile de
malpraxis [1].

CONCLUZII
În urma studiului efectuat, am constatat o
creștere semnificativă a raportării cazurilor de
infecţii asociate actului medical la jumătatea perioadei de studiu, urmată apoi de scăderea la jumătate
a numărului de cazuri raportate, acest fapt datorându-se, probabil, conștientizării fenomenului de
către managementul de vârf al unităţilor sanitare,
implementării corecte a tuturor ghidurilor și protocoalelor cu referire la prevenirea apariţiei infecţiilor asociate actului medical sau, de ce nu, unei
subraportări.
În anul 2020, Parlamentul României a votat un
act normativ care reglementează cadrul general
pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile
medicale și din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate. Punerea în practică
a acestor prevederi legislative va constitui cu siguranţă baza pentru viitoare analize ale specialiștilor
în domeniu, precum și pentru o mai bună gestionare a fenomenului.
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