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ABSTRACT
Healthcare-associated infections (HAI) represent infections that happened during after hospitalization, the
symptoms starting at least 48 hours after admission, being present during hospitalization or after discharge.
A common category of HAI are surgical infections that have a major clinical and financial impact.
The aim of this study is the analysis of cases of healthcare-associated infections in the surgery departments
in Constanţa County during 2014-2018.
The authors note the progressive increase in the number of cases reported annually, thanks to the rigorous
application of the provisions of Order of the Ministry of Health 1101/2016, which regulates the activity of
monitoring and controling of HAI. The change of the profile of the infections, with the predominance of the
digestive ones compared to those of the surgical wound, denotes on the one hand the improvement of the
technical conditions of asepsis, but also an administration of excessive antibiotic therapy, which requires the
establishment of effective measures of antimicrobial stewardship.
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REzumat
Infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM) reprezintă infecţiile dobândite în urma spitalizării, simptomatologia debutând la cel puţin 48 de ore de la momentul internării, fiind prezentă pe parcursul spitalizării sau după
externare. O categorie de IAAM des întâlnită o constituite infecţiile chirurgicale, care au un impact major din
punct de vedere clinic și financiar.
Scopul acestui studiu este analiza cazurilor de infecţii asociate asistenţei medicale în secţiile de chirurgie din
judeţul Constanţa în perioada 2014-2018.
Autorii remarcă creșterea progresivă a numărului de cazuri raportate anual, graţie aplicării riguroase a prevederilor OMS 1101/2016, care reglementează activitatea de supraveghere și control a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Schimbarea profilului infecţiilor, cu predominanţa celor digestive faţă de cele de plagă chirurgicală, denotă, pe de-o parte, îmbunătăţirea condiţiilor tehnice de asepsie, dar și o administrare a
antibioterapiei excesive, ce impune instituirea unor măsuri eficiente de apărare antimicrobiană.
Cuvinte cheie: infecţii asociate asistenţei medicale, chirurgie, infecţii digestive, prevenire

INTRODUCERE
Infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM)
sunt infecţii contractate în unităţile sanitare cu pa-

turi, infecţii pentru care există un context epidemiologic, iar simptomele apar pe durata spitalizării
sau după externare, în funcţie de perioada de incubaţie [1,2].

Autor de corespondenţă:
Elena Mocanu
E-mail: drmocanu@yahoo.com

Romanian Medical Journal – Volume LXVII, No. 4, 2020

415

416

Romanian Medical Journal – Volume LXVII, No. 4, 2020

Fondul microbian de spital cuprinde toate
microorganismele infectante sau de portaj ale pacienţilor spitalizaţi, microbiota indigenă și microorganismele de portaj ale personalului medical. Toate
aceste microorganisme sunt vehiculate de mai
multe elemente prezente în cadrul spitalului: aer,
alimente, apă, suprafeţe, obiecte, instalaţii medicosanitare, mâinile personalului medical, instrumente sau medicamente contaminate. Sursa de infecţie
poate fi endogenă, reprezentată de microbiota
proprie a pacientului, comorbidităţile şi imunodepresia acestuia, sau exogenă (mediul înconjurător)
[1-3].
Infecţiile chirurgicale asociate asistenţei medicale sunt foarte frecvente, ele ocupă locul al treilea
în cadrul IAAM și sunt responsabile de un procent
de 14-16% din totalul infecţiilor apărute la pacienţii chirurgicali. Aceste infecţii reprezintă o problemă de ordin clinic, dar și din punct de vedere
financiar, din cauza perioadei îndelungate de spitalizare, a internărilor repetate și a costului crescut al
tratamentului [1,2].

Am constatat că, pe pacursul perioadei analizate, există anumite tipuri de infecţii care predomină,
cele mai frecvente IAAM fiind cele digestive –
130, urmate de infecţiile de plagă chirurgicală –
54, respiratorii – 28, urinare – 18 și septicemie – 11.

FIGURA 1. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
perioada 2014-2018

MATERIAL ŞI METODĂ
În cadrul acestei lucrări, am efectuat un studiu
retrospectiv, analizând raportarea statistică a cazurilor de IAAM conform „Dării de seamă privind
principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii – 10.
Infecţii interioare din spital“ pentru perioada
01.01.2014-31.12.2018.
Această raportare a cazurilor a fost realizată 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 [4].
Datele necesare realizării acestui studiu au fost
preluate din evidenţele statistice ale Direcţiei de
Sănătate Publică Constanţa și prelucrate cu ajutorul programului Microsoft Excel.

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 chirurgie, am observat o
creștere semnificativă a numărului de cazuri raportate în fiecare an al studiului.
În anul 2014, au fost raportate 3 cazuri, în anul
2015 – 8 cazuri, în anul 2016 – 81 cazuri, în anul
2017 – 65 cazuri, iar în anul 2018 – 95 cazuri.

FIGURA 2. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
anul 2014

În anul 2014, raportarea cazurilor de infecţii
asociate asistenţei medicale a fost extrem de mică,
înregistrându-se un număr total de 3 cazuri, dintre
care 2 au fost infecţii de plagă chirurgicală și 1
infecţie digestivă.
În 2015, numărul de infecţii asociate asistenţei
medicale a fost uşor crescut, ajungând la un total
de 8 cazuri, dintre care 6 au fost infecţii digestive,
1 infecţie de plagă chirurgicală și 1 infecţie urinară.
În anul 2016, se observă o creștere semnificativă a cazurilor de IAAM, ca urmare a unei mai bune
raportări a acestora. Astfel, se ajunge la un număr
total de 81 de infecţii asociate asistenţei medicale,
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iar tipul de infecţii este mai variat decât în anii
anteriori. Se înregistrează 30 de infecţii digestive,
23 de infecţii de plagă chirurgicală, 8 infecţii respiratorii, 8 infecţii urinare, 5 cazuri de septicemie, 2
infecţii datorate puncţiilor/injecţiilor, 1 infecţie cutanată, dar și alte tipuri de infecţii (4).

FIGURA 5. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
anul 2017

FIGURA 3. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
anul 2015

FIGURA 6. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
anul 2018

DISCUŢII
FIGURA 4. Distribuţia IAAM pe secţiile de chirurgie în
anul 2016

În anul 2017, se înregistrează 65 de cazuri de
IAAM, dintre care aproximativ 50% sunt infecţii
digestive și 25% sunt infecţii de plagă chirurgicală.
Se observă că, în anul 2018, numărul total de
cazuri a atins un vârf de 95 de cazuri, dintre care
aproximativ 70% sunt infecţii digestive – 63 cazuri, urmate de infecţiile de plagă chirurgicală – 14
cazuri și infecţiile respiratorii – 9 cazuri.

Conform datelor publicate de Centrul Naţional
de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, numărul infecţiilor chirurgicale asociate asistenţei medicale înregistrate la nivel naţional a crescut progresiv în ultimii ani, ca urmare a
îmbunătăţirii sistemului de raportare prin implementarea programului informatic CaPeSaRo, fapt
constatat şi la nivelul judeţului Constanţa.
Am realizat o comparaţie între valorile raportate pe fiecare an studiat la nivelul României și la
nivelul judeţului nostru, cuprinzând cazurile raportate pentru secţiile de Chirurgie din unităţile
sanitare raportoare, date ilustrate în tabelul 1.
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TABEL 1. Numărul de IAAM raportate la nivel naţional
comparativ cu cele la nivelul judeţului Constanţa pe
secţiile de chirurgie, în perioada 2014-2018 [5]
An
2014
2015
2016
2017
2018

România
1.542
1.724
2.276
2.297
2.362

Constanţa
3
8
81
65
95

În urma comparaţiei valorilor înregistrate la nivel judeţean cu cele la nivel naţional, am constatat
creşterea semnificativă a ponderii cazurilor înregistrate la nivelul judeţului nostru, de la 0,194% în
2014 la 4,022% în 2018.
Analiza raportării statistice a infecţiilor asociate
asistenţei medicale în România se face pe baza datelor comunicate de spitalele publice și private, cu
excepţia celor aparţinând reţelelor speciale de asistenţă medicală.
Rezultatele înregistrate pentru anii 2014-2018
indică un trend ascendent al acestor infecţii, la
această situaţie contribuind atât o mai bună raportare, cât și o mai bună diagnosticare a acestui tip de
infecţie în spitalele din România [5].
Am constatat existenţa unui număr semnificativ
de infecţii digestive și infecţii de plagă chirurgicală
înregistrate în perioada 2014-2018.
Conform literaturii de specialitate, cele mai
frecvente infecţii digestive asociate asistenţei medicale sunt cele cu Clostridium difficile. Un sondaj
efectuat în 183 de spitale din SUA, pe 11.282 de
pacienţi, a raportat că 4% dintre pacienţi au avut
cel puţin o IAAM, cel mai frecvent microorganism
fiind Clostridium difficile [9].
Un studiu retrospectiv similar a fost realizat
într-un spital din Beijing, China, pe o perioadă de
5 ani, respectiv 2013-2017, iar rezultatele acestui
studiu au evidenţiat o scădere ușoară a numărului
de infecţii chirurgicale asociate asistenţei medicale
datorită implementării unei baze de date electronice
care măsoară incidenţa IAAM. Acest lucru
dovedește încă o dată faptul că o supraveghere

continuă și în detaliu stă la baza unor măsuri eficiente de prevenţie și combatere a acestei categorii
de infecţii [10].
În unităţile sanitare, coexistă indivizi receptivi
cu condiţiile favorabile pentru transmiterea microorganismului, iar principalul factor de risc este reprezentat de administrarea de antibiotice. Infecţiile
de plagă chirurgicală sunt complicaţii postoperatorii potenţial prevenibile, iar, din acest motiv, personalul medical este responsabil să asigure o calitate
cât mai bună a actului medical și să respecte toate
măsurile de prevenţie [4,7,8].
Conform studiilor de specialitate, infecţiile plăgilor chirurgicale încă reprezintă unul dintre cele
mai frecvente evenimente adverse care apar la pacienţii spitalizaţi supuși unei intervenţii chirurgicale, indiferent de progresele procedurilor preventive, fiind cea mai frecventă complicaţie postoperatorie la pacienţii chirurgicali [11].
Prin raportarea corectă a IAAM, se pot descoperi arii unde numărul infecţiilor chirurgicale este
mai mare și se pot aplica măsuri de prevenţie și
combatere a acestora [6-8].

CONCLUZII
În urma studiului efectuat, am constatat o
creștere semnificativă a raportării IAAM de-a lungul celor 5 ani, respectiv 2014-2018, ceea ce evidenţiază o preocupare tot mai mare a unităţilor
sanitare în recunoașterea și raportarea lor pentru a
putea fi gestionate corect.
Valoarea cazurilor înregistrate în perioada studiată, în funcţie de specificul secţiei și de afecţiuni,
se constituie într-un prim etalon la care se pot
raporta viitoarele analize, care vor aborda și aprofunda etiologia cazurilor.
Informatizarea sistemului de raportare a cazurilor de IAAM a avut un efect pozitiv în implicarea
activă a personalului medical în supravegherea şi
controlul acestora.
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