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REZUMAT
Obiective: Estimarea ratelor standardizate de utilizare a dispozitivelor medicale invazive (DMI) ¿i a ratelor de
infec¡ie nosocomialå asociate cu aceste dispozitive în servicii de terapie intensivå (ATI) dintr-un spital universitar
din municipiul Bucure¿ti ¿i compararea acestora cu valorile corespunzåtoare ale Sistemului na¡ional de
supraveghere a infec¡iei nosocomiale (NNIS) din Statele Unite ale Americii.
Metode: Metodologia NNIS de supraveghere a infec¡iilor nosocomiale asociate cu DMI a fost aplicatå pe
durata a 12 luni (august 2007 – iulie 2008) în serviciile ATI de neurochirurgie ¿i respectiv de politraumatologie
din Spitalul „Floreasca“, cea mai mare clinicå universitarå de urgen¡å din municipiul Bucure¿ti. La sfâr¿itul
perioadei de supraveghere au fost calculate ratele standardizate de utilizare ale ventilatorului mecanic, cateterului
vascular central ¿i cateterului urinar ¿i respectiv ratele standardizate de atac prin infec¡ii nosocomiale
(pneumonie, infec¡ie sanguinå ¿i infec¡ie urinarå) asociate cu aceste dispozitive. Ratele calculate au fost
comparate empiric cu distribu¡iile NNIS pentru identificarea abaterilor semnificative ¿i contemplarea de strategii
de corec¡ie.
Rezultate: În ambele servicii ATI studiate, ratele de utilizare ale DMI s-au situat în interiorul intervalului de
distribu¡ie a¿teptatå (percentila 10 – percentila 90 din distribu¡ia NNIS). În privin¡a ratelor de atac prin infec¡ie
nosocomialå, în ambele servicii ATI, s-a constatat o subraportare a infec¡iei urinare asociate cu cateterizarea
uretralå, o subraportare a infec¡iei nosocomiale de ¡esut sanguin în ATI-ul de traumatologie ¿i respectiv un
exces de cazuri de pneumonie asociatå cu ventilatorul mecanic în serviciul ATI de neurochirurgie.
Concluzii: Plasarea ratelor proprii de utilizare a DMI în interiorul intervalului de distribu¡ie NNIS reprezintå o
validare externå a calitå¡ii înalte a practicii de utilizare a DMI în cele douå servicii ATI studiate. Prin contrast,
diferen¡ele dintre ratele de atac prin infec¡ie nosocomialå calculate în cele douå servicii ATI studiate ¿i
respectiv distribu¡iile a¿teptate NNIS subliniazå deosebirile dintre cele douå sisteme (autohton ¿i respectiv
nord-american) în strategia de supraveghere a infec¡iei nosocomiale.
Cuvinte cheie: infec¡ie nosocomialå, dispozitive medicale invazive.

ABSTRACT
Objectives: To estimate the standardized rates of use of invasive medical devices (IMD) and also of the rates
of nosocomial infection associated with these devices in intensive care units (ICU) of a university clinic from
Bucharest municipality and compare of these rates with corresponding values reported by the National
Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) System of United States of America.
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Methods: NNIS methodology for surveillance of the IMD use and IMD associated nosocomial infections has
been implemented for a period of 12 consecutive months (August/2007 – July/2008) in the neurosurgical and
trauma ICUs from “Floreasca” Hospital, the main teaching emergency clinic of Bucharest municipality. At the
end of the surveillance period standardized rates of use of mechanical ventilator, central vascular catheter
and urinary catheter and standardized attack rates of nosocomial infections associated with these devices
(i.e. ventilator associated pneumonia, blood stream infection and urinary tract infection) have been calculated.
Lately the calculated rates were empirically compared with NNIS distributions aiming to identify significant
deviations and to contemplate the appropriate correction strategies.
Results: In both ICU studied the values of IMD use rates were positioned between the lower and upper limits
(percentile 10 to percentile 90) of the NNIS distribution which are denoting normal or expected use. Regarding
the nosocomial infection attack rates we found that the urinary tract infection associated with urinary
catheterization was underreported in both ICU services, the bloodstream infection associated with vascular
catheterization in trauma ICU was also and the ventilator associated pneumonia was over reported in the
neurosurgery ICU.
Conclusions: Placing of the own rates of IMD utilization inside the NNIS distribution interval is representing
an external validation of the high quality of IMD usage’s practice in the two ICUs studied. However, the
differences found between nosocomial infection attack rates calculated in the two ICU services studied and
NNIS distribution, almost all of them defined as underreporting, underscore merely the discrepancies existing
between the two health systems compared (autochthonous and North American) in the strategy of nosocomial
infections’ surveillance.
Key words: nosocomial infection; invasive medical devices.

INTRODUCERE
În spitalele din SUA, supravegherea infec¡iei
nosocomiale, ac¡iune a cårei eficien¡å a fost demonstratå acum 2 decenii (1), a devenit o parte
integrantå a controlului infec¡iei ¿i asigurarea
calitå¡ii serviciilor medicale, în special în sectoarele
din spital unde riscul de infec¡ie nosocomialå este
înalt, precum terapia intensivå (2).
Cea mai mare provocare pentru siguran¡a pacien¡ilor îngriji¡i în ATI sunt infec¡iile asociate cu
utilizarea dispozitivelor medicale invazive
(DMI)(3), în mod particular pneumonia asociatå
cu ventila¡ia mecanicå (4), infec¡ia sanguinå asociatå cu cateterizarea vascularå centralå (5) ¿i infec¡ia urinarå asociatå cu cateterizarea uretralå (6).
Protocolul pentru supravegherea infec¡iilor nosocomiale asociate cu utilizarea de DMI a fost bine
standardizat de cåtre Centrul de Control al Bolii
(CDC) din SUA, pe baza unor defini¡ii simple, fårå
ambiguitå¡i (7,8). Supravegherea ¡intitå ¿i calcularea ratelor de infec¡ie nosocomiala la 1000 de
zile de expunere la DMI permite compararea
validå între institu¡ii similare pentru detectarea de
probleme care necesitå aten¡ie adi¡ionalå.
În lucrarea de fa¡å, raportåm rezultatele supravegherii standardizate ale utilizarii de DMI ¿i a
densitå¡ii inciden¡ei infec¡iilor nosocomiale asociate
cu aceste dispozitive în servicii ATI din cel mai mare
spital clinic de urgen¡å din municipiul Bucure¿ti.

METODE
Design – supraveghere activå prospectivå
efectuatå pe durata a 12 luni calendaristice în douå

servicii ATI din Spitalul Clinic de Urgen¡å al municipiului Bucure¿ti.
Supravegherea activå: zilnic, în perioada august/
2007 – iulie/2008, colectivul de prevenire ¿i control
a infec¡iei nosocomiale (CPCIN) din spital a
înregistrat parametrii necesari (7) pentru calcularea
ratelor standardizate de utilizare a DMI sudiate
(cateter urinar, cateter vascular central ¿i respectiv
ventilator mecanic) precum ¿i a ratelor de infec¡ie
nosocomialå (infec¡ie de tract urinar, infec¡ie de tract
sanguin ¿i respectiv pneumonie) asociate cu aceste
DMI în ATI-urile de neurochirurgie ¿i respectiv
traumatologie. În aceea¿i perioadå, medicul epidemiolog al CPCIN a înregistrat cazurile raportate de
cåtre clinicieni sau depistate activ de infec¡ie urinarå,
infec¡ie de ¡esut sanguin ¿i respectiv pneumonie la
pacien¡ii din serviciile în care a fost condus studiul
¿i a utilizat defini¡iile NNIS (8) (Apendix) pentru
clasificarea acestora ca infec¡ii nosocomiale asociate
temporal cu dispozitivele medicale invazive corespunzåtoare.
Calcularea ratelor: La sfâr¿itul perioadei de
supraveghere pentru fiecare ATI s-au calculat
ratele de utilizare ¿i ratele de infec¡ie nosocomialå
asociate cu fiecare DMI, utilizând formulele iterate
în casetele de mai jos.
Rata de utilizare (RU) a dispozitivului medical invaziv
„D“
RU = (Nr. zile expunere la dispozitivivul „D“/Nr. zile
spitalizare în ATI) x 1000
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Rata de infec¡ie (RI) nosocomialå asociatå cu
dispozitivul medical invaziv „D“

REZULTATE

RI = (Nr. infec¡ii asociate cu dispozitivul „D“/ Nr. zile de
expunere la dispozitivul „D“) x 100

În perioada analizatå în serviciul ATI de neurochirurgie (10 paturi), au fost îngriji¡i pe o perioadå
mai mare de 24 de ore un numår de 440 de pacien¡i
pe durata a 3107 pacien¡i-zile, iar în serviciul ATI
traumatologie (35 paturi) au fost îngriji¡i 719
pacien¡i, pe durata a 6870 pacien¡i-zile. Informa¡iile culese prin supraveghere activå, informa¡ii
necesare calculårii ratelor standardizate, sunt prezentate în tabelul 1.
Atât în ATI-ul de neurochirurgie, cât ¿i în cel
de traumatologie, toate ratele de utilizarea a DMI
s-au situat în interiorul limitelor intervalului de
valori a¿teptate (Tabel 2a).
În compara¡ie cu standardul NNIS pozi¡ionarea
ratelor de infec¡ie nosocomialå calculate în studiu
(Tabel 2b) a fost urmåtoarea:
– Valori normale (a¿teptate) în cazul infec¡iei
de ¡esut sanguin la pacien¡ii din ATI-ul de
neurochirurgie ¿i respectiv în cazul pneumoniei, la pacien¡ii din ATI-ul de traumatologie;
– subraportare de infec¡ie nosocomialå de
tract urinar la pacien¡ii din ambele ATI-uri
studiate ¿i respectiv subraportare de infec¡ie
de ¡esut sanguin, la pacien¡ii din ATI-ul de
traumatologie;
– supraraportare de cazuri de pneumonie nosocomialå la pacien¡ii din ATI-ul de neurochirurgie.

Compararea ratelor calculate cu standardul
NNIS: Urmåtoarea etapå a constat în compararea
empiricå, prin juxtapunere, a fiecårei rate proprii
cu intervalul de valori care define¿te distribu¡ia
„a¿teptatå“ sau „normalå“ a standardului NNIS,
specific tipului de ATI analizat. În func¡ie de acest
reper, ratele proprii au fost stratificate astfel:
• Rate a¿teptate: valori situate în intervalul
dintre percentila 10 (limita inferioarå) ¿i respectiv percentila 90 (limita superioarå) a distribu¡iei NNIS corespunzåtoare;
• Rate situate în afara intervalului distribu¡iei
a¿teptate, cårora, în func¡ie de natura ratei
analizate, li s-au atribuit urmåtoarele semnifica¡ii:
1. Subutilizare (< percentilå 10) sau suprautilizare (> percentila 90), în cazul ratelor
de utilizarea a DMI
2. Subraportare (< percentilå 10) sau supraraportare (> percentilå 90), în cazul ratelor de infec¡ie nosocomialå asociatå cu
DMI.
Analiza: În etapa de analizå s-a încercat motivarea abaterilor depistate dintre ratele proprii ¿i
standardul NNIS, în vederea contemplårii de solu¡ii
fezabile, unanim acceptate de corec¡ie.

Tabelul 1. Rezultate supraveghere – parametrii de calcul ai ratelor de utilizare a DMI ¿i ai ratelor
de infec¡ie nosocomialå asociatå cu aceste dispozitive în douå servicii ATI din Spitalul Clinic de
Urgen¡å „Floreasca“ din municipiul Bucure¿ti
Tip serviciu ATI
(numår paturi)

Numår
pacien¡i-zile
în ATI

Neurochirurgie (10 )
Traumatologie (35 )
Total (45)

3107
6870
9977

Numår zile de expunere (numår infec¡ii nosocomiale)
asociate cu dispozitivul medical invaziv aråtat
Cateter
Cateter vascular
Ventilator
urinar
central
mecanic
2591 (1)
1574 (7)
1266 (25)
5373 (2)
4274 (3)
2973 (33)
7064 (3)
5848 (10)
4239 (58)

Tabelul 2a. Rate standardizate de utilizare a dispozitivelor medicale invazive în douå servicii de
ATI din Spitalul Clinic de Urgen¡å „Floreasca“, municipiul Bucure¿ti. Comparare empiricå cu
standardul NNIS

Dispozitiv medical
invaziv
ATI Neurochirurgie
Cateter urinar
Cateter Vascular Central
Ventilator mecanic
ATI Traumatologie
Cateter urinar
Cateter Vascular Central
Ventilator mecanic

Medie (distribu¡ie
a¿teptatå*) NNIS

Valori

0,85 (0,65-0,95)
0,48 (0,23-0,65)
0,39 (0,19-0,56)

0,83
0,51
0,41

în limite a¿teptate
în limite a¿teptate
în limite a¿teptate

0,91 (0,77-0,98)
0.61 (0,40-0,79)
0,56 (0,39-0,77)

0,78
0,62
0,43

în limite a¿teptate
în limite a¿teptate
în limite a¿teptate

*) Distribu¡ie a¿teptatå: percentila 10 – percentila 90

Rate proprii
Pozi¡ionare
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Tabelul 2b. Rate standardizate de infec¡ie nosocomialå asociatå cu dispozitive
medicale invazive în 2 servicii ATI din Spitalul Clinic de Urgen¡å „Floreasca“,
municipiul Bucure¿ti. Comparare cu standardul NNIS

Tip infec¡ie asociatå cu
dispozitive invazive
ATI Neurochirurgie
Infec¡ie urinarå
Infec¡ie sanguinå
Pneumonie
ATI Traumatologie
Infec¡ie urinarå
Infec¡ie sanguinå
Pneumonie

Medie (distribu¡ie
a¿teptatå) NNIS

Valori

Rate proprii
Pozi¡ionare

6,7 (1,8-9,5)
4,6 (0,0-10,6)
11,2 (0,0-16,8)

0,83
0,51
0,41

< limita inferioaråa
în limite a¿teptate
> limita superioaråb

6,0 (2,1-9,3)
7,4 (1,9-11,9)
15,2 (4,3-25,3)

0,37
0,70
11,1

< limita inferioaråa
< limita inferioaråa
în limite a¿teptate

a) Subraportare; b) Supraraportare

DISCUºII
Ratele de utilizare – în studiu am gåsit cå ratele
de utilizare ale DMI din cele douå sec¡ii ATI
studiate s-au situat în interiorul intervalului de valori ale standardului NNIS care delimiteazå „normalitatea“. Aceastå pozi¡ionare sugereazå cå în
ambele ATI-uri studiate de noi, utilizarea DMI este
rezonabilå, bine adaptatå la evolu¡ia clinicå a pacien¡ilor, ceea ce reprezintå o validare externå a
calitå¡ii înalte a practicii utilizårii DMI în aceste
servicii;
Ratele de infec¡ie – în privin¡a ratelor de
infec¡ie, în studiul nostru am gåsit abateri semnificative fa¡å de distribu¡ia NNIS. În condi¡iile
utilizårii în limite „normale“ a cateterizårii urinare
¿i a cateterizårii vasculare centrale (Tabel nr. 2a),
subraportarea infec¡iei urinare gåsitå de noi în
ambele servicii ATI studiate precum ¿i subraportarea infec¡iei de tract sanguin depistatå în ATIul de traumatologie, echivaleazå cu o paucitate
de rezultate pozitive ale culturilor microbiene
efectuate din urinå ¿i sânge; aceasta întrucât rezultatul examenelor microbiologice reprezintå criterii
esen¡iale (Apendix) de sus¡inere a diagnosticului
de infec¡ie urinarå sau de infec¡ie sanguinå confirmatå cu laboratorul. Motivul acestei paucitå¡i
este dificil de precizat, dar noi speculåm cå sensibilitatea culturilor microbiene a fost posibil alteratå
de utilizarea „profilacticå“ a agen¡ilor antimicrobieni la pacien¡ii cateteriza¡i urinar sau/¿i vascular
(9,10).
În privin¡a supraraportårii, sau mai bine zis
excesului de cazuri de pneumonie nosocomialå,
subliniem cå fenomenul este comun ¡årilor în curs

de dezvoltare care în ultimii ani au utilizat metodologia NNIS pentru supravegherea infec¡iei
nosocomiale asociatå cu DMI (11-15); motivele
invocate pentru ratele de pneumonie nosocomialå
de 3-5 ori mai mari decât în SUA sunt invariabil
asociate cu sistemul existent în ¡årile în curs de
dezvoltare: echipamente de protezare respiratorie
cu tehnologie desuetå, rata mare de pacien¡i per
lucråtor sanitar din ATI etc. Noi ne raliem la aceastå
opinie, la care adåugåm ¿i alte cauze specifice
sistemului românesc, precum neadoptarea noilor
defini¡ii CDC ale pneumoniei nosocomiale (16) ¿i
respectiv a ghidului CDC de prevenire a pneumoniei nosocomiale (17).
În controlul ¿i asigurarea calitå¡ii serviciilor medicale, compararea cu un standard garanteazå
obiectivitatea reac¡iilor ce decurg din compara¡ie,
ceea ce previne subiectivul ¿i improviza¡ia.
Astfel, faptul cå ratele proprii de utilizare ale
DMI sunt asemånåtoare cu standardul NNIS
certificå faptul cå strategiile celor douå ATI-uri
de utilizare a DMI sunt corecte, context în care
reac¡ia managerialå fireascå ar trebui så fie de
continuare a practicilor actuale. Pe de altå parte,
depistarea de abateri de la standadul NNIS (subraportare ¿i/sau supraraportare) impune cercetarea
cauzelor locale determinante, ceea ce este important pentru implementarea de interven¡ii bazate
pe eviden¡e.
Concluzii: În studiu au fost identificate rate de
utilizare ale DMI clasificate drept normale în
compara¡ie cu standardul NNIS, ceea ce garanteazå
cå strategia de utilizare a DMI este corectå ¿i
trebuie continuatå. Devia¡iile depistate în ratele de
infec¡ie sunt proprii ¡årilor în curs de dezvoltare.
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Apendix – Defini¡ii de infec¡ii nosocomiale utilizate în studiu (8)
Infec¡iile tractului urinar asociatå cu cateterizarea uretralå
Criteriul 1 – prezen¡a unuia din urmåtoarele semne sau simptome: febrå
(> 38 oC), polachiurie, disurie, sensibilitate suprapubianå ¿i o uroculturå cu
>105 colonii/ml de urinå, cu maxim douå specii de microorganisme.
Criteriul 2 – prezen¡a a douå din semnele sau simptomele urmåtoare:
febrå (> 38oC), polachiurie, disurie, sensibilitate suprapubianå ¿i prezen¡a
uneia din condi¡iile urmåtoare: piurie, SAU prezen¡a de germeni pe frotiul
colorat Gram din urinå, SAU medicul a pus diagnosticul de infec¡ie urinarå,
SAU medicul a instituit terapie corespunzåtoare pentru o infec¡ie urinarå.
5
Bacteriuria
Criteriul 1 – pacientul are o uroculturå pozitivå ( 10 colonii/ml), cu cel
asimptomaticå
mult douå specii de germeni ¿i nu prezintå febrå (> 38 C), polachiurie,
disurie sau sensibilitate suprapubianå.
Pneumonia nosocomialå asociatå cu ventila¡ia pulmonarå asistatå mecanic
Criteriul 1 – la examenul fizic, pacientul prezenta raluri crepitante sau zonå
de matitate în aria pulmonarå ¿i una din urmåtoarele condi¡ii: apari¡ia unui
nou episod de sputå purulentå sau modificarea caracterului sputei, SAU
hemoculturå pozitivå, SAU izolarea de agent etiologic din aspirat
transtraheal, spålåturå bron¿icå sau biopsie.
Criteriul 2 – examenul radiografic pulmonar aratå un infiltrat nou sau
progresiv, consolidare, cavitate sau lichid pleural ¿i este prezentå una din
urmåtoarele condi¡ii: apari¡ia unei nou episod de sputå purulentå SAU
modificarea caracterului sputei, SAU hemoculturå pozitivå, SAU izolarea de
agent etiologic din aspirat transtraheal, spålåturå bron¿icå sau biopsie SAU
eviden¡e histologice de pneumonie.
Infec¡iile ¡esutului sanguin asociate cu cateterul vascular
Infec¡ia sanguinå
Criteriul 1 – pacientul are o hemoculturå pozitivå cu un microorganism cu
confirmatå cu
patogenitate recunoscut å ¿i microorganismul izolat din hemoculturå nu are
laboratorul
legaturå cu o infec¡ie cu altå localizare.
Criteriul 2 – prezen¡a unuia din urmåtoarele semne sau simptome: febrå
(> 38 C), frisoane sau hipotensiune ¿i prezen¡a uneia din urmåtoarele
condi¡ii:
Contaminan¡i obi¿nui¡i ai tegumentului au fost izola¡i din douå sau mai
multe hemoculturi recoltate cu ocazii diferite
Contaminan¡i obi¿nui¡i ai tegumentului au fost izola¡i din cel pu¡in o
hemoculturå ¿i medicul a instituit o terapie antimicrobianå adecvatå;
Sindromul septic
Criteriul 1 – prezen¡a unuia din semnele sau simptomele urmåtoare: febrå
clinic
(> 38oC), hipotensiune sau oligurie ¿i hemoculturå nu a fost efectuatå sau
este negativå ¿i aparent nu existå o infec¡ie cu altå localizare, iar medicul a
instituit tratament antimicrobian adecvat.
Infec¡ia
simptomaticå a
tractului urinar
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