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SCOPUL DOCUMENTULUI

Scopul acestui document este de a oferi un
ghid lucråtorilor din sistemul de îngrijire a
sånåtå¡ii (HCW*) pentru controlul infec¡iei
din loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii, care
evalueazå sau oferå îngrijire pacien¡ilor sus-
pec¡i sau confirma¡i cu gripa aviarå (AI),
inclusiv gripa aviarå A (H5N1).
Acest ghid se poate folosi în perioadå cu-
rentå de alertå pandemicå, în care sunt con-
firmate infec¡iile umane cu AI, dar nu existå
dovezi de transmitere sus¡inutå interumanå.
De¿i acest ghid poate fi modificat pe måsura
evolu¡ei AI, loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii
îl pot folosi împreunå cu ghidul pentru planurile
na¡ionale în caz de pandemie de gripå aviarå.

GRUPUL ºINTÅ

Acest ghid poate fi folosit de cåtre proiec-
tan¡ii guvernamentali, administratorii

loca¡iilor pentru îngrijirea sånåtå¡ii, spe-
ciali¿tii în medicina muncii, furnizorii de în-
grijire directå ¿i al¡i profesioni¿ti implica¡i
în îngrijirea pacientului.
De¿i aceste recomandåri sunt aplicabile în lo-
ca¡iile care interneazå pacien¡i, se pot aplica
¿i altor loca¡ii pentru îngrijirea sånåtå¡ii.
WHO subliniazå cå recomandårile din acest
ghid ar putea avea nevoie de adaptåri în
func¡ie de zonå, de nevoile locale ¿i de limi-
tarea resurselor. Loca¡iile pentru îngrijirea
sånåtå¡ii sunt încurajate så revizuiascå re-
comandårile ¿i så le modifice în func¡ie de
ceea ce este posibil, practic ¿i prudent.

INFORMAºII RECENTE ÎN GHID

Acest ghid înlocuie¿te documentul: „Gripa
A (H5N1): Ghidul provizoriu WHO pentru
controlul infec¡ei în loca¡iile pentru îngriji-
rea sånåtå¡ii“, publicat de Biroul Regional

6
GRIPA AVIARÅ, INCLUSIV GRIPA A (H5N1),
LA OAMENI: GHIDUL PROVIZORIU OMS
PENTRU CONTROLUL INFECºIEI ÎN
LOCAºIILE SERVICIILOR DE SÅNÅTATE

Data ultimei revizuiri: 24 aprilie 2006

Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii

Abrevieri folosite în acest document:

AI gripa aviarå
BIPAP presiunea cåilor aeriene pozitivå de nivel dublu
CPAP presiunea cåilor aeriene pozitivå continuå
EU FFP protec¡ie pentru întreaga fa¡å în UE (mascå respiratorie)
HCW lucråtor în sistemul de îngrijire a sånåtå¡ii
HEPA aer particule de mare eficien¡å
IHR Regulile Interna¡ionale pentru Sånåtate
NIOSH Institutul Na¡ional pentru Siguran¡a Ocupa¡ionalå ¿i Sånåtate (SUA)
PPE echipament de protec¡ie personal
SARS Sindromul Respirator Sever Acut
WHO Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii

* Orice persoanå care lucreazå în loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii, de ex.: medicul, sora, fizioterapeutul, îngrijitorul de curå¡enie,
psihologul, laborantul, ¿oferul pe salvare, etc. întâmplåtor sau nu el face parte din personalul loca¡iei de îngrijirea sånåtå¡ii.
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WHO pentru Pacificul de Vest în data de 10
Martie 2004.
Supravegherea cazurilor ¿i investigarea con-
tac¡ilor ¿i cazurilor sunt de maximå impor-
tan¡å în definirea ¿i identificarea schimbårilor
în epidemiologia infec¡iei umane cu AI ¿i
vor continua så ¡inå la zi recomandårile
pentru controlul infec¡iei ci AI. Modificårile
acestui ghid se vor face când devin dispo-
nibile informa¡ii adi¡ionale. Vå rugåm så vå
asigura¡i cå versiunea folositå este cea mai
recentå, disponibilå pe: http://www.who.int/
csr/disease/avian_influenza/guidelines
topics/en/index3.html
În cazul unei pandemii de gripå umanå se
vor aproba în curând recomandåri adi¡ionale

INFORMAºII ADIºIONALE

Acest ghid nu include informa¡ii despre diag-
nosticul de laborator ¿i managementul clinic al
pacien¡ilor cu infec¡ie AI. Referin¡e ale WHO
legate de acest subiect pot fi gåsite la: http://
eee.who.int/csr/disease/avian_influenza/
guidelinestopics/en/index1.html

I. SUMAR EXECUTIV

 În mod normal viru¿ii AI nu infecteazå oamenii
din cauza barierelor gazdei la infec¡ie, precum speci-
ficitatea receptorului celular. Totu¿i, tulpinile AI trec
uneori de bariera speciei ¿i infectezå oamenii direct,
inclusiv tulpini foarte patogene care au cauzat boli
fatale oamenilor. (1) În 1997, AI A (H5N1) a
provocat o epidemie la påsårile domestice în China.
Regiunea administrativå specialå Hong Kong
(SAR), infectând ¿i oameni, provocând 18
spitalizåri ¿i 6 mor¡i. (2,3) De atunci, alte epidemii
de AI (de ex. H9N2 în 1999, H7N2 în 2002 ¿i H7N7
în 2003) au avut ca rezultat infectåri umane. (4)
Pentru mai multe detalii despre AI ¿i importan¡a
transmiterii acesteia la oameni, vezi Anexa 1.

De la ultima pandemie din 1968-1969, riscul
unei pandemii de gripa nu a fost niciodatå con-
siderat mai mare decât în prezent. Chiar la data
redactårii acestui document, AI A (H5N1)
provoacå pandemii la påsåri în multe pår¡i ale
lumii. Rezisten¡a råspândirii H5N1 la påsåri ex-
pune sånåtatea oamenilor la douå mari riscuri.
Primul este riscul infec¡iei când virusul se råspân-
de¿te direct de la påsåri la oameni. Al doilea risc,
care este chiar mai îngrijoråtor, este posibilitatea
ca acest virus foarte råspândit så infecteze oamenii
¿i så se transforme într-o tulpinå care este atât foarte

infec¡ioaså pentru oameni cât ¿i foarte u¿or trans-
misibilå de la om la om. O asemenea transformare
ar putea marca începutul unei pandemii.

Acest document con¡ine trei pår¡i: I. Sumarul
executiv; II. Recomandåri pentru controlul infec-
¡iei ¿i III. Anexe. Prima parte reprezintå un sumar
al principalelor recomandåri ¿i o argumentare; a
doua parte furnizeazå o descriere detaliatå a reco-
mandårilor; anexele oferå informa¡ii adi¡ionale
pentru recomandårile din partea a II-a ¿i câteva
instrumente practice.

Argumentare

Într-o epocå în care bolile transmisibile î¿i fac
frecvent apari¡ia, måsurile preventive ¿i de control
al infec¡iei sunt piatra de temelie a abordårii preve-
nirea transmiterii acestor boli in loca¡iile pentru
îngrijirea sånåtåtii. Este aplicat asa cum s-a reco-
mandat, nivelul de bazå al måsurilor de control a
infec¡iei (måsuri standard) va fi eficient în preve-
nirea transmiterii celor mai contagioase boli în
loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii. Aplicarea
acestor måsuri, de bazå, trebuie mereu sus¡inutå
în toate loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii.

Organiza¡ia mondialå pentru sånåtate (WHO)
considerå fiecare caz de transmitere a unui virus
AI la oameni un motiv de îngrijorare, de vigilen¡å
¿i supraveghere sporitå. În timpul epidemiei de
AIA (H5N1) umanå din 1997 în Hong Kong SAR,
nu a fost observatå transmiterea nosocomialå când
s-au folosit måsurile preventive în ceea ce prive¿te
contactul, [5,6] ¿i nu existå nici o dovadå cå
transmiterea de la om la om prin aer a AIA(H5N1)
a apårut în acest fel. [7] Totu¿i este îngrijoråtor
faptul cå publica¡iile recente au dezvåluit cå lucrå-
torii din sistemul de îngrijire a sånåtå¡ii (HCW) au
fost expu¿i la pacien¡i infecta¡i cu AI fårå o pro-
tec¡ie specificå. Acest lucru ar fi putut avea drept
rezultat transmiterea infec¡iei cu AIA(H5N1) la
HCW cu consecin¡e pentru sånåtatea acestora ca
¿i pentru Sånåtatea Publicå. HCW sunt primii care
sunt expu¿i ¿i este de maximå importan¡å så fie
proteja¡i împotriva riscurilor asociate cu furnizarea
serviciilor de îngrijire a sånåtå¡ii.

Dovezile disponibile sugereazå cå transmiterea
virusurilor gripale umane se face pe multe cåi in-
clusiv picåturi mari, contact direct, indirect ¿i nu-
cleii picåturilor. [8-12] Totu¿i, studiile observa-
¡ionale fåcute în loca¡ii pentru îngrijirea sånåtå¡ii
sugereazå cå transmiterea prin picåturi este modul
preponderent de transmitere [8,9,11] ¿i sunt reco-
mandate måsuri standard plus precau¡iuni
împotriva picåturilor în cursul îngrijirii pacien¡ilor
infecta¡i cu gripa de sezon (Anexa 2).
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La data redactårii acestui document, lipsesc
încå informa¡ii solide despre modalita¡ile precise
de transmitere a virusurilor de AI. Totu¿i, datå fiind
nesiguran¡a în ceea ce prive¿te modurile exacte
prin care AI poate fi transmiså de la om la om, din
cauza mortalitå¡ii crescute a bolii cauzatå de unii
viru¿i de AI (de ex. Gripa A(H5N1) ¿i a posibilitå¡ii
ca virusul så sufere o muta¡ie sau så se transforme
oricând într-o tulpinå capabilå de o transmitere
eficientå de la om la om, par justificate måsurile
sporite de precau¡ie în ceea ce prive¿te pacien¡ii
suspec¡i sau confirma¡i cu AI.

Rezumatul recomandårilor OMS:

Måsurile standard ¿i pentru picåturi trebuie
så fie nivelul minim de precau¡ie folosit în
toate loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii când
se îngrijesc pacien¡ii cu boli respiratorii fe-
brile acute, indiferent dacå este sau nu sus-
pectatå infec¡ia cu AI. Cele mai importante
elemente ale acestor precau¡iuni includ pro-
tec¡ia fe¡ei (nas, gurå ¿i ochi dacå se antici-
peazå contactul cu secre¡ii) ¿i igiena mâinilor;
aceste precau¡ii sunt prioritare. (Anexa 3)
Måsurile preventive totale, care includ pre-
cau¡iuni standard pentru infec¡ia dobânditå
prin contact sau calea aerianå (plus protec¡ia
ochilor dacå se anticipeazå contactul cu
secre¡ii), trebuie aplicate când este posibil,
pentru cei ce lucreazå în contact direct cu
pacien¡ii suspec¡i sau confirma¡i de AI, în
mod special în cursul procedurilor genera-
toare de aerosoli.
Deoarece unele componente ale måsurilor
preventive totale (în special cele legate de
måsurile împotriva cåii aeriene) ar putea så
nu fie disponibile în toate loca¡iile pentru
îngrijirea sånåtå¡ii, cererile minime pentru
furnizarea serviciilor de îngrijire a pacien-
¡ilor cu AI trebuie så includå måsuri preven-
tive standard, de contact ¿i pentru picåturi
(plus protec¡ia ochilor când distan¡a fa¡å de
pacient este mai micå 1 metru, dacå se antici-
peazå contactul cu secre¡ii sau procedurile
generatoare de aerosoli). Elementele adi¡io-
nale trebuie så devinå prioritare ¿i îndeplinite
când resursele o permit.

Recomandåri cu privire la echipamentul de
protec¡ie personal (PPE) pentru HCW care acordå
îngrijire pacien¡ilor infecta¡i cu AI

Folosirea PPE este obligatorie dacå se
anticipeazå contactul direct, îndeaproape, cu

pacientul ¿i când se intrå în camera unde se
desfå¿oarå proceduri cu producere de
aerosoli la pacien¡ii cu AI.
Må¿tile/respiratoarele care sunt cel pu¡in la
fel de protectoare ca N95 certificatå de
NIOSH, EU FFP2 sau echivalente (Anexa 4).
– Trebuie folosite proceduri potrivite

pentru a alege un respirator care se potri-
ve¿te bine ¿i så se facå un control al sigi-
liului utilizatorului ori de câte ori se
poartå un respirator.

– Dacå nu este disponibil un respirator
trebuie folositå o mascå chirurgicalå po-
trivitå sau o mascå de procedurå.

– Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå nu
oferå protec¡ie împotriva particulelor mici
de aerosoli (nuclei de picaturå) ¿i proce-
durile de generare de aerosoli (Anexa 4)
nu trebuie fåcute dacå nu este disponibil
un respirator.

Protec¡ia ochilor (ecran facial, vizor sau
ochelari de protec¡ie) dacå se anticipeazå
contactul cu secre¡ii ¿i pentru procedurile
generatoare de aerosoli. Când se acordå în-
grijire în contact apropiat cu un pacient cu
simptome respiratorii (ex. tuse, strånut), se
pot produce stropiri cu secre¡ii ¿i trebuie folo-
sitå o protec¡ie pentru ochi.
Månu¿i curate, nesterile, pentru ambele mâini
care trebuie så acopere man¿eta halatului.
Halate cu mâneci lungi, curate, nesterile
(dacå se poate impermeabile).
Dacå se folosesc halate din pânzå, trebuie
folosit de asemenea un ¿or¡ impermeabil în
cazul în care se anticipeazå stropirea cu secre¡ii.

PPE este o parte integrantå a practicii de rutinå
în controlul infec¡iei ¿i este o componentå im-
portantå a activita¡ilor de prevenire ¿i control care
sunt folosite pentru reducerea riscului infec¡iilor
asociate cu acordarea îngrijirilor de sånåtate,
inclusiv în gripa aviarå în loca¡iile de îngrijirea
sånåtå¡ii. Totu¿i, folosirea exclusivå a PPE nu
previne achizi¡ia patogenilor asocia¡i cu procesul
de îngrijire. Folosirea måsurilor de control al in-
fec¡iei recomandate (Anexele 3 ¿i 4) este foarte
importantå pentru prevenirea unei posibile trans-
miteri a AI ¿i a altor infec¡ii la HCW, pacien¡i ¿i
vizitatori.

HCW trebuie instrui¡i asupra aplicårii må-
surilor recomandate pentru controlul infec-
¡iei ca ¿i asupra conceptelor care formeazå
baza acestor recomandåri.
Igiena manualå este o componentå importantå
a måsurilor de control a infec¡iei (Anexa 3).
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HCW trebuie instrui¡i pentru utilizarea corectå
a PPE. Folosirea incorectå a acestuia poate
duce la lipsa protec¡iei HCW împotriva in-
fec¡iilor asociate cu furnizarea serviciilor de
îngrijire a sånåtå¡ii ¿i poate duce chiar la auto-
contaminare ¿i inocularea agen¡ilor infec¡io¿i.
Aplicarea PPE trebuie facutå cu aten¡ie
înainte de intrarea în camera sau zona de
izolare ¿i scoaterea atentå a PPE este foarte
importantå pentru a evita auto-contami-
narea. Procedurile recomandate pentru apli-
carea ¿i scoaterea PPE trebuie respectate.

Måsurile de prevenire a infec¡iei ¿i PPE sunt
doar câteva din componentele unui program com-
plex de prvenire ¿i control al infec¡iei în loca¡iile
pentru îngrijirea sånåtå¡ii. Toate aceste loca¡ii
trebuie så stabileascå un program de control al
infec¡iei ¿i este la fel de important så existe un
program de control la nivel national pentru a sus-
¡ine aceste activitå¡i în loca¡iile pentru îngrijirea
sånåtå¡ii (Anexa 5).

II. RECOMANDÅRI PENTRU CONTROLUL
INFECºIEI

1. Måsuri standard de control al infec¡iei pentru
toate loca¡iile de îngrijire a sånåtå¡ii

Måsurile standard [10] (Anexa 3) includ:
a) Igiena mâinilor:
– înainte ¿i dupå orice contact cu pacientul
– dupå scoaterea manu¿ilor sau oricårui alt

obiect din PPE
– igiena manualå de rutinå se face prin folo-

sirea unui tampon pe baza de alcool (de pre-
ferat) sau prin spålarea mâinilor cu såpun ¿i
apa ¿i prin folosirea unui prosop de unicå
folosin¡å pentru stergerea mâinilor.

– dacå mâinile sunt vizibil muradare sau på-
tate cu sânge sau alte fluide sau dacå pielea
cråpatå a fost expuså oricårui material po-
ten¡ial infec¡ios, mâinile trebuie spålate
foarte bine cu apå ¿i såpun. Mâinile trebuie
spålate ¿i dupå folosirea toaletei.

b) PPE bazat pe evaluarea riscului ¿i evitarea
contactului cu sânge, fluide corporale,
excre¡ii ¿i secre¡ii.

c) Mânuirea corectå a echipamentului pentru
îngrijirea pacientului ¿i a rufelor murdare.

d) Prevenirea în¡epåturilor ¿i a rånilor
e) Igienizarea corectå a mediului înconjurator

¿i mamagementul diseminårii.
f) Mânuirea corectå a resturilor (de¿eurilor)

Argumentare

Epidemia de SARS a ilustrat importan¡a må-
surilor de bazå pentru controlul infec¡iei în loca¡iile
pentru îngrijirea sånåtå¡ii.Transmiterea noso-
comialå a SARS a fost deseori asociatå cu neres-
pectarea nivelului de baza al måsurilor de control
al infec¡iei (måsuri standard). Måsurile standard
includ folosirea protec¡iei faciale (nas, gurå ¿i pro-
tec¡ia ochilor dacå se anticipeazå contactul cu se-
cre¡ii) de cåtre HCW care acordå îngrijirea, în con-
tact apropiat cu pacien¡ii care tu¿esc sau strånutå.
Totu¿i HWC din multe loca¡ii pentru îngrijirea
sånåtå¡ii în toatå lumea nu s-au obi¿nuit så folo-
seascå aceastå protec¡ie ¿i så le cearå pancien¡ilor
cu simptome respiratorii acute ¿i febrå så poarte
må¿ti. În plus, numeroase studii au discutat despre
lipsa de respectare a igienei manuale, o compo-
nentå majorå a måsurilor standard. Folosirea tam-
poanelor pentru mâini pe bazå de alcool în loca¡iile
pentru îngrijirea sånåtå¡ii a fost introduså în ultimii
ani ca încercare a sporirii respectårii igienei ma-
nuale. Måsurile standard, inclusiv igiena manualå
¿i folosirea corectå a protec¡iei faciale când se în-
grijesc pacien¡ii cu boli respiratorii febrile, acute,
trebuie så fie o prioritate în toate spitalele.

Pentru informa¡ii suplimentare despre måsurile
standard consulta¡i „Ghidul practic pentru con-
trolul infec¡iei în loca¡iile pentru îngrijirea sånåtå¡ii“
pe:http://www.wpro.who.int/publications/PUB_
9290222387.htm

Prevenirea infec¡iilor dobândite în spital: „Ghid
Practic“ pe http://www.who.int/csr/resources/
publications/drugresist/WHO_CDS_CSR_ EPN_
2002_12/en/

Pentru informa¡ii adi¡ionale despre igiena ma-
nualå, vezi: „Ghidul WHO pentru igiena manualå
în îngrijirea sånåtå¡ii: rezumat“ pe: http://www.
who.int/pacientsafety/events/05/global_challenge
/en/index.html.

2. Igiena respiratorie/comportamentul bolnavilor
în timpul tusei în toate loca¡iile pentru îngrijirea
sånåtå¡ii

a) Persoanele cu infec¡ii respiratorii trebuie
educate så:

– Î¿i acopere nasul ¿i gura cu un ¿erve¡el când
tu¿esc ¿i så arunce ¿erve¡elul folosit în co¿ul
de gunoi;

– Så foloseascå o mascå dacå tu¿esc, când
poate fi permiså folosirea acesteia;

– Så respecte igiena manualå (så foloseascå
tampoane pe baza de alcool sau så se spele
cu apå ¿i såpun) dupå contactul cu secre¡ii
respiratorii; ¿i

– Så stea la cel pu¡in 1 metru de alte persoane,
dacå este posibil;
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b) Spitalele trebuie så promoveze igiena res-
piratorie/comportamentul bolnavilor în timpul
tusei prin:

– Educarea HCW, a pacien¡ilor, membrilor fa-
miliei ¿i a vizitatorilor asupra importan¡ei
controlului aerosolilor respiratorii ¿i a secre-
¡iilor pentru a ajuta la prevenirea transmiterii
gripei ¿i a altor virusuri respiratorii.

– Utilizarea afi¿elor care cer ca pacien¡ii ¿i
membrii familiei cu boli respiratorii febrile
acute så foloseascå igiena respiratorie/com-
portamentul în timpul tusei.

– Utilizarea afi¿elor care cer ca persoanele cu boli
respiratorii febrile acute så nu viziteze spitalul.

– Luarea în calcul a punerii la dispozi¡ia ¿erve-
¡elelor ¿i må¿tilor, astfel încât måsurile de
control a sursei så poatå fi folosite în zone
comune ¿i în zone folosite pentru evaluarea
pacien¡ilor cu boli respiratorii febrile acute.
Zonele de întâlnire precum camerele de
a¿teptare trebuie considerate o prioritate.

– Oferta de resurse pentru igiena manuala (e
x. co¿uri de gunoi pentru tampoanele pe
baza de alcool folosite, rezerve de materiale
pentru spålarea mâinilor) în toate zonele.
Zonele de întâlnire precum camerele de a¿-
teptare, sunt o prioritate.

Argumentare

Metodele de igienå respiratorie/comportamentul
în timpul tusei/ trebuie folosite de to¡i pacien¡ii cu
simptome respiratorii (ex. Tuse, strånut). Impactul
pe care îl are folosirea må¿tii pentru pacientul care
tu¿e¿te sau strånutå asupra controlului picåturilor res-
piratorii ¿i a secre¡iilor sau asupra transmiterii de
infec¡ii respiratorii, nu a fost studiat sistematic. Totu¿i,
teoretic, orice måsurå care limiteazå dispersia de
aerosoli respiratorii ar trebui så reducå posibilitatea
de transmitere. Folosirea må¿tilor poate fi dificilå
pentru anumi¡i pacien¡i, caz în care trebuie så se punå
accentul pe comportamentul în timpul tusei.

Pentru informa¡ii adi¡ionale, consulta¡i: „Igiena
respiratorie/comportamentul în timpul tusei în
spitale“ pe: http://www.cdc.gov/flu/professionals/
infectioncontrol/resphy.htm

3. Recunoa¿terea precoce, izolarea ¿i raportarea
cazurilor posibile de infectare cu virusul gripei
aviare.

a) Spitalele trebuie:
Så transforme în prioritate stabilirea meto-
delor de asigurare a recunoa¿terii precoce

¿i investigarea tuturor cazurilor posibile de
AI (fig. 1)
Så ini¡ieze prompt måsurile de control a in-
fec¡iei în cazul în care este suspectatå in-
fec¡ia cu virusul gripei aviare AI
Så se facå legatura între sistemul de supra-
veghere între spitale ¿i sistemul de supra-
veghere pentru Sånåtatea Publicå ¿i så se
raporteze imediat toate informa¡iile esen¡iale
disponibile privind cazurile posibile de AI
cåtre autoritå¡ile de Sånåtate Publicå prin sis-
temul de supraveghere local, ca în Anexa 1
a „Regulilor de Sånåtate Interna¡ionale 2005“
(vezi:http://www.who.int/csr/ihr/one_
pager_update_new.pdf.

De¿i Regulile de Sånåtate Interna¡ionalå
(IHR)(2005) nu vor intra în vigoare pânå în iunie
2007, acestea sunt citate aici ca ceea mai bunå
practicå recomandatå. La nivel na¡ional,
IHR(2005) vor cere notificarea interna¡ionalå a
WHO de cåtre statele pår¡i despre „gripa umanå
cauzatå de un subtip nou. (Vezi Anexa 2 a IHR
(2005).

b) În ¡årile* cu infec¡ie cu AI la animale sau
oameni, se ia în considerare diagnosticul de AI:

la to¡i pacien¡ii care prezintå boli respiratorii
febrile acute grave (de ex. Febra >38°C,
tuse, simptome de insuficien¡å respiratorie)
sau alte boli inexplicabile grave (ex. Ence-
falopatie sau diaree), [13] în special la pa-
cien¡ii care au stat în apropierea påsårilor, a
pacien¡ilor cunoscu¡i sau suspecta¡i cu in-
fec¡ie de AI sau care au stat lângå alte per-
soane grav bolnave cu douå såptåmâni
înainte de instalarea simptomelor.
Membrii familiei care înso¡esc pacien¡ii sus-
pec¡i de AI cåtre spital se pot considera cå
au fost posibil expu¿i la AI ¿i trebuie, de
asemenea, evalua¡i pentru infec¡ia cu AI.
Dacå simptomele ¿i expunerea sus¡in posibi-
liatatea infec¡iei cu AI, ace¿ti pacien¡i trebuie
izolati, separa¡i de alte persoane ¿i evalua¡i
cât de repede posibil.

c) În ¡årile* fårå infec¡ie AI la animale sau
oameni:

Pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute
grave (ex. Febra >38°C, tuse, semne de
insuficien¡å respiratorie) sau alte boli grave
inexplicabile (ex. Encefalopatie sau diaree),

*Pentru a accesa informa¡ii de ultimå orå despre ¡årile afectate de AI ¿i despre defini¡ia de caz, acceseazå: http://www/who.int/csr/
disease/avian_influenza/en.

Pentru a ob¡ine informa¡ii de ultimå orå despre ¡årile afectate de AI animalå, acceseazå: http://oie.int/englen_index.html
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[13] trebuie chestiona¡i despre cålåtoriile în
¡årile afectate de AI cu douå såptåmâni înain-
tea simptomelor.
Se ia în considerare diagnosticul cu AI la
pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute
care au cålåtorit într-o ¡arå afectatå de AI cu
douå såptåmâni înainte de instalarea simp-
tomelor ¿i care au fost în apropierea påsårilor
sau a pacien¡ilor cunoscu¡i sau suspecta¡i cu
AI sau care s-au expus altor persoane grav
bolnave într-o ¡arå afectatå de AI în aceastå
perioadå.
Dacå simptomele, cålåtoria ¿i expunerea
sus¡in posibilitatea infec¡iei cu virusul gripei

aviare AI, ace¿ti pacien¡i trebuie izola¡i, se-
para¡i de alte persoane ¿i evalua¡i cât de
repede posibil.

Argumentare

Identificarea rapidå ¿i izolarea pacien¡ilor, HWC
sau a vizitatorilor care pot fi infecta¡i cu AI este
de maximå importan¡å pentru a putea reduce riscul
transmiterilor nosocomiale ¿i pentru a facilita un
råspuns eficient în ceea ce prive¿te Sånåtatea
Publicå. Recunoa¿terea cazurilor posibile de AI
depinde de defini¡ia cazului de AI, care poate evo-
lua pe måsurå ce mai multå informa¡ie devine dis-
ponibilå.

Fig. 1
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4. Måsuri de izolare pentru pacien¡ii suspec¡i sau
confirma¡i cu AI

a) Instalarea pacientului
Instala¡i pacientul într-o camerå sau zonå cu
presiune negativå (camerå de izolare pentru
infec¡ia contractatå pe calea aerului), dacå
este posibil (Anexa 6)
Dacå nu este disponibilå o camerå cu presi-
une negativå sau nu poate fi creatå prin ma-
nipularea mecanicå a aerului, instala¡i paci-
entul într-o camerå pentru o persoanå
Dacå o astfel de camerå nu este disponibilå,
pacien¡ii suspec¡i sau confirma¡i cu AI pot
fi grupa¡i separat în camere cu mai multe
paturi sau în saloane desemnate în acest scop
U¿ile camerelor sau ale zonei unde se aflå
ace¿ti pacien¡i trebuie ¡inute închise când nu
sunt folosite pentru ie¿ire sau intrare
Pentru a u¿ura curå¡irea ¿i pentru a reduce o
posibilå aerosolizare a virusului prin aspirare,
pacien¡ii trebuie instala¡i în camere/zone
fårå covoare, dacå este posibil
Când este posibil, camerele de izolare trebuie
så aibå propria chiuvetå, toaletå ¿i baie
Numårul de persoane care intrå în camera de
izolare trebuie limitat la numårul minim ne-
cesar pentru îngrijirea ¿i sus¡inerea pacien¡ilor

b) gruparea
Dacå nu sunt disponibile camere pentru o
singurå persoanå, pacien¡ii infecta¡i cu ace-
lea¿i organisme pot fi grupa¡i (så împartå o
camerå). Aceste camere trebuie så fie într-o
zonå bine definitå care este clar delimitatå
de alte zone pentru îngrijirea pacien¡ilor
care nu sunt infecta¡i.
Unitå¡ile sau ariile desemnate trebuie folosite
pentru gruparea pacien¡ilor infecta¡i cu AI
(cazurile suspecte sau confirmate trebuie
instalate separate).
Distan¡a dintre paturi trebuie så fie de cel
pu¡in 1 metru. Mårirea distan¡ei dintre pa-
cien¡i poate fi teoretic de folos în prevenirea
transmiterii aerosolilor respiratori.
Când este posibil, HCW desemna¡i så
lucreze în unitå¡ile de îngrijire a grupurilor
de pacien¡i, trebuie så fie experimenta¡i ¿i
nu trebuie så lucreze ¿i în alte zone pentru
pentru îngrijirea pacien¡ilor
Numårul de persoane care intrå în zona
grupului trebuie limitat la numårul minim
necesar pentru îngrijirea ¿i sus¡inerea paci-
entului

Se ia în considerare existen¡a echipamen-
tului cu raze x portabil în zona grupului
HCW care lucreazå în unitå¡i pentru grupul
de pacien¡i trebuie con¿tientiza¡i cå pacien¡ii
infecta¡i cu AI pot fi infecta¡i ¿i cu al¡i pato-
geni (ex. Staphylococus aureus, Closstridium
difficile) ¿i trebuie så foloseascå måsurile
standard ¿i bazate pe infec¡ie (specific pato-
genå), de control a infectiei unde acestea se
aplicå pentru a preveni transmiterea infec-
¡iilor asociate cu îngrijirea sånåtå¡ii

c) måsuri barierå pentru îngrijirea pacien¡ilor
cu boli respiratorii suspec¡i sau confirma¡i cu in-
fec¡ie AI

Pe lângå måsurile standard, to¡i HCW care
oferå îngrijire pacien¡ilor cu boli respiratorii
febrile acute, suspec¡i sau confirma¡i cu in-
fec¡ie AI trebuie så foloseascå PPE dupå
cum se indicå în tabelul 1 de mai jos.

d) PPE pentru îngrijirea pacien¡ilor suspec¡i
sau confirma¡i cu infec¡ie AI:

Un aspirator care este cel pu¡in la fel de per-
formant ca N95 certificat de NIOSH, EU
FFP2, sau echivalent (Anexa 4)
trebuie folosite procedurile corecte pentru
selectarea unui respirator care se potrive¿te
bine ¿i, oricând este posibil, trebuie folosit
un sigiliu pentru utilizatori de fiecare datå
când se poartå un respirator.
Dacå nu sunt disponibile respiratoare, sau
dacå numårul lor este limitat, trebuie folosite
må¿ti chirurgicale sau de procedurå potrivite
atunci când se oferå îngrijire directå ¿i res-
piratoarele trebuie rezervate pentru cazurile
în care se aplicå proceduri generatoare de
aerosoli (Anexa 4).
Månu¿i ambidextre curate nesterile dacå se
anticipeazå contactul direct cu pacientul.
Halate cu mâneci lungi, dacå se anticipeazå
contactul cu pacientul.
Dacå se poartå un halat care nu este im-
permeabil, trebuie purtat pe deasupra hala-
tului un ¿or¡ impermeabil în caz cå se antici-
peazå stropirea cu material poten¡ial infec-
¡ios, ca måsura standard.
Protec¡ie ocularå (scuturi faciale/ochelari/
må¿ti) dacå se anticipeazå stropiri cu secre¡ii
¿i pentru procedurile generatoare de aero-
soli. Când se oferå îngrijire în contact apro-
piat cu un pacient cu simptome respiratorii
(ex: tuse/strånut), pot apårea stropiri cu
secre¡ii ¿i trebuie folositå protec¡ia ocularå.
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Urmarea pa¿ilor recomanda¡i pentru echi-
parea ¿i dezechiparea de PPE ¿i folosirea
igienei dupå scoaterea PPE, vezi (e) mai jos.
Procedurile generatoare de aerosoli sporesc
poten¡ialul de diseminare a aerosolilor cu
particule mici (nuclei de picåturi) ¿i trebuie
folosite doar:
– Când este absolut necesar
– Cu cel mai mic numår de personal ne-

cesar
– Cu cel mai experimentat personal
– În condi¡ii controlate, dacå se poate (ex.

Intubarea timpurie a pacien¡ilor seda¡i/
paraliza¡i), ¿i

– Într-o camerå cu presiune negativå, dacå
este disponibilå

e) Procedurile pentru echiparea ¿i dezechi-
parea de PPE:

Dacå se poate, monitorizarea echipårii ¿i
dezechipårii de PPE (ex. oglindå, persoana
care observå)
Înaintea intrårii în camera/zona de izolare:

1. Aduna¡i tot echipamentul necesar
2. Folosi¡i igiena manualå cu tampon pe bazå

de alcool (de preferat) sau såpun ¿i apå.
3. Exemplul de mai jos este succesiunea sugeratå

de echipare cu PPE ¿i poate fi schimbatå în func¡ie
de organizarea unitå¡ii de izolare. Aceastå succe-
siune are ca scop reducerea posibilitå¡ii de auto-
contaminare ¿i auto-inoculare în timpul folosirii PPE
¿i în timpul dezechipårii. De ex:

îmbråcarea unui halat impermeabil
echiparea cu un respirator la îndemânå
verificarea sigiliului respiratorului
folosirea unui acoperåmânt pentru cap (ex:
în timpul procedurii de generare de aerosoli)
folosirea de scut facial sau ochelari de pro-
tec¡ie
folosirea månu¿ilor (asigura¡i-vå cå månu¿ile
acoperå man¿eta mânecilor halatului)

4. Intra¡i în camerå ¿i închide¡i u¿a.
Påråsirea camerei/zonei de izolare:

1. Dezechipa¡i-vå de PPE într-un mod care pre-
vine contaminarea sau auto-inocularea prin PPE
contaminat sau mâini. Exemplul de mai jos reprezintå
o succesiune sugeratå pentru scoaterea PPE:

Påråsi¡i camera/zona de izolare
Scoate¡i PPE fie în anticamerå sau, dacå
aceasta nu existå, asigura¡i-vå cå nici mediul
din afara camerei/zonei de izolare ¿i nici alte
persoane nu pot fi contaminate
Scoate¡i protec¡ia ocularå ¿i depune¡i-o la
co¿ul de gunoi. Dacå aceasta este refolosibilå,

pune¡i scutul facial într-un container pentru
decontaminare
Scoate¡i acoperåmântul pentru cap ¿i de-
pune¡i-l la co¿ul de gunoi dacå este uzat
Scote¡i halatul ¿i depune¡i-l la co¿ul de gunoi
Scoate¡i månu¿ile ¿i arunca¡i-le la co¿ul de
gunoi (acestea pot fi scoase de pe mâini când
se scoate halatul)
Face¡i igiena manualå cu un tampon pe baza
de alcool (de preferat) sau såpun ¿i apå
Scoate¡i respiratorul apucându-l de benzile
elastice, nu atinge¡i partea din fa¡å a acestuia
(aceasta poate fi contaminatå) ¿i depune¡i-l
la co¿ul de gunoi.

2. Efectua¡i igiena manualå cu un tampon pe
baza de alcool (de preferat) sau såpun ¿i apå.

f) Pregåtirea camerei/zonei de izolare:
Asigurarea respectårii måsurilor de control
a infec¡iei prin afi¿area pe u¿å;
Existen¡a unui registru la intrarea în zona/
camera de izolare. To¡i HCW ¿i vizitatorii care
intrå în camera/zona de izolare trebuie så-¿i
noteze numele (inclusiv informa¡ii de con-
tact pentru vizitatori) în registru, astfel încât
gåsirea lor så fie posibilå, dacå este necesar.
Înlåturarea mobilei neesen¡iale. Mobila rå-
maså trebuie så fie usor de curå¡at ¿i nu
trebuie så ascundå sau så re¡inå reziduri sau
umezealå înåuntrul sau în jurul ei.
Stocarea lenjeriei necesare în afara camerei
de izolare (ex: în vestiar).
Chiuveta trebuie så fie dotatå cu rezerve po-
trivite pentru spålarea mâinilor, cât ¿i cu tam-
poane pe bazå de alcool lângå punctul de
îngrijire ¿i lângå u¿a camerei.
Dotarea co¿ului de gunoi cu saci potrivi¡i.
Dacå se poate folosi¡i un co¿ care nu trebuie
atins.
Dotarea camerei de izolare cu un container
rezistent la obiecte ascu¡ite.
Lucrurile personale ale pacientului trebuie
reduse la minimum. Aseza¡i vasul pentru apå
¿i cana, ¿erve¡elele ¿i toate lucrurile necesare
igienei personale la îndemâna pacientului.
Echipamentul uzual pentru îngrijirea pacien-
tului (ex. Stetoscop, termometru, sfigmoma-
nometru) trebuie folosit pentru un singur
pacient, dacå este posibil. Orice obiect din echi-
pamentul pentru îngrijire care este necesar
pentru utilizare la al¡i pacien¡i trebuie curå¡at
foarte bine ¿i dezinfectat înainte de utilizare.
Instala¡i lângå u¿å, pe coridor, un cårucior
pentru PPE. Este o listå utilå pentru a va
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asigura cå tot echipamentul este disponibil
(vezi lista exemplu în Anexa 6).
Instala¡i un container cu capac lângå u¿å,
pe coridor, pentru echipamentul care nece-
sitå dezinfec¡ie ¿i sterilizare. Odatå ce echi-
pamentul a fost curå¡at cum trebuie, poate
fi trimis la dezinfec¡ie sau sterilizare, dupå
cum se indicå.
Påstra¡i echipamentul adecvat necesar
pentru curå¡enie ¿i dezinfectare în camera
de izolare ¿i asigura¡i curå¡enia zilnicå a ca-
merei/zonei de izolare.
Trebuie instalat în camera de izolare un tele-
fon sau alt mijloc de comunicare pentru a
u¿ura comunicarea dintre pacient sau mem-
brii familiei/vizitatori ¿i HCW pentru a reduce
necesitatea ca un HCW så intre în camerå.

de personal prezent (Anexa 4). PPE trebuie så
acopere bustul, mâinile, cât ¿i ochii, nasul ¿i gura.

c) Måsurile standard sunt nivelul minim de
precau¡ie indicate pentru to¡i pacien¡ii oricând
(Anexa 3).

d) Månu¿ile trebuie purtate în concordan¡å cu
måsurile standard. Dacå cererea de månu¿i poate
depå¿i stocul, purtarea lor trebuie så se facå cu
prioritate pentru contactul cu sânge ¿i fluide
corporale (månu¿i pentru ambele mâini, nesterile)
¿i pentru contactul cu câmpurile sterile (månu¿i
sterile).

e) Månu¿ile ¿i halatul sau ¿or¡ul trebuie purtate
în timpul procedurilor de curå¡enie.

f) Dacå se anticipeazå contactul cu sânge sau
alte fluide corporale ¿i se folosesc halate care nu

Tabelul 1.
Måsuri barierå pentru persoanele care oferå îngrijire pacien¡ilor cu boli respiratorii febrile acute/suspecta¡i

sau confirma¡i de infec¡ie cu virusul AI

*Expunerea la påsåri în regiunile cu infec¡ie AI la animale sau expunere la pacien¡ii infecta¡i cu AI.

a) Procedurile de generare de aerosoli creazå
aerosoli de diverse mårimi (particule de aerosoli
mari ¿i mici) (Anexa 4 ). Exemple de proceduri
de generare de aerosoli sunt: intubarea endotra-
healå: administrarea de medica¡ie aerosolizatå sau
vaporizatå; recoltarea de salivå pentru diagnostic;
bronhoscopia; aspirarea aerianå; îngrijirea traheo-
stomiei; fizioterapia pentru torace; aspirarea naso-
faringianå; ventilarea cu presiune pozitivå prin
mascå facialå (ex: BIPAP, CPAP); ventilarea osci-
lantå de frecven¡å înaltå; excizia ¡esutului pulmonar
post-mortem.

b) De câte ori se poate, procedurile de generare
de aerosoli trebuie executate în camera cu pre-
siune negativå, în camere alåturate sau în alte zone
pentru un singur pacient închise cu numår minim

sunt impermeabile, un ¿or¡ impermeabil trebuie
purtat peste halat.

g) Dacå nu este disponibil un respirator, folosi¡i
o mascå chirurgicalå bine strânså pe fa¡å.

h) Dacå nu este disponibil un respirator, folosi¡i
o mascå chirurgicalå bine strânså pe fa¡å ¿i un scut
facial.

i) Folosi¡i protec¡ia facialå dacå veni¡i în contact
apropiat (<1m) cu pacientul.

j) Oferi¡i pacientului o mascå chirurgicalå (dacå
o tolereazå), când acesta iese din camerå/zona de
izolare.

Argumentare

Måsurile standard ¿i pentru picåturi trebuie så
fie nivelul minim de precau¡ie folosit în toate
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spitalele când se oferå îngrijirea ini¡ialå ¿i când
diagnosticul etiologic este în a¿teptare pentru
pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute, fie cå
infec¡ia cu AI este sau nu suspectatå. Camerele de
izolare reduc riscul transmiterii infec¡iei de la
pacientul surså la al¡ii prin reducerea transmiterii
prin contact direct sau indirect. PPE este folosit ca
parte a måsurilor de control al infec¡iei pentru a
ajunge la nivelul optim de protec¡ie. Limitarea
contactului dintre persoanele infectate ¿i cele
neinfectate, precum HCW adiacen¡i ¿i vizitatori,
va reduce riscul transmiterii de AI la persoanele
susceptibile.

5. Durata måsurilor de control al infec¡iei

Måsurile de control al infec¡iei recomandate
mai sus trebuie implementate cât timp pacientul
poate transmite infec¡ia;

Adul¡ii ¿i adolescen¡ii >12 ani – implemen-
tarea måsurilor în timpul internårii (sau diag-
nosticare) ¿i continuarea lor timp de 7 zile
dupå scåderea febrei
Sugarii ¿i copii = 12 ani – implemenatrea
måsurilor în timpul internårii ¿i continuarea
lor timp de 21 de zile dupå instalarea simpto-
melor (copii mici pot råspândi virusul gripei
de sezon cu titru crescut pânå la 21 de
zile)[14].

6. Recomandåri pentru loca¡iile de îngrijire în
ambulator:

În ¡årile fårå infec¡ii raportate de AI la animale
sau oameni

Alertarea persoanelor cu boli respiratorii
febrile acute pentru anun¡area imediatå a
personalului medical ¿i pentru folosirea
igienei respiratorii/comportamentului în
timpul tusei/(accesa¡i: http:www.cdc.gov/
flu/protect/covercough.htm )
Evaluarea promptå a pacien¡ilor cu boli
respiratorii febrile acute
Programarea pacien¡ilor cu boli respiratorii
febrile acute la sfâr¿itul zilei sau la altå orå
fa¡å de vizitele altor pacien¡i
Pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute
trebuie så stea în camerele de a¿teptare la
cel pu¡in 1m (3 picioare) de celelalte per-
soane/ sau în zone separate, dacå este posibil.
Existen¡a ¿erve¡elelor în camera de a¿tep-
tare, pentru secre¡iile respiratorii din timpul
tusei sau al strånutului. Existen¡a co¿urilor
de gunoi pentru depunerea ¿erve¡elelor
folosite (co¿uri cu pedalå, dacå este posibil).

Existen¡a ¿erve¡elelor pentru mâini pe baza
de alcool în camerele de a¿tepatare ¿i încura-
jarea igienei manuale dupå contactul cu
secre¡ii respiratori.
Eliminarea sau scåderea numårului de
obiecte folosite de to¡i pacien¡ii ca: pixuri,
plan¿ete pentru hârtie, telefoane etc.
Curå¡area ¿i dezinfectarea podelelor din
camera de a¿teptare ¿i de îngrijire a pacien-
¡ilor zilnic, ori de câte ori acestea se mur-
dåresc vizibil.
Asigura¡i-vå cå instrumentele medicale sunt
igienizate bine ¿i dezinfectate înainte de a fi
folosite pentru alt pacient.
Persoanele cu boli respiratorii acute febrile
trebuie så poarte må¿ti, pe cât posibil.
HCW trebuie så urmeze måsurile standard
¿i pentru picåturi când oferå îngrijire în
contact direct cu pacien¡ii cu boli respiratorii
febrile acute.
Dacå un pacient suspectat sau confirmat cu
infec¡ie de AI este trimis la alt spital, trebuie
notificat respectivul spital.

În ¡årile cu infec¡ii de AI la animale sau oameni,
pe lângå toate måsurile de mai sus, se respectå ¿i:

Stabilirea unui criteriu de triere pentru identi-
ficarea promptå a persoanelor ce riscå infec-
tarea cu AI.
Plasarea pacien¡ilor cu boli respiratorii febrile
acute în camere cu presiune negativå (dacå
sunt disponibile) sau într-o camerå cu u¿å.
ºine¡i u¿a închiså cu excep¡ia ie¿irilor ¿i intrå-
rilor pânå la internare, plecarea acaså sau pânå
la excluderea posibilitå¡ii infec¡iei cu AI.
Dacå se suspecteazå infec¡ia cu AI, HCW
trebuie så foloseascå PPE pentru protec¡ia
totalå, dacå este disponibil.
Procedurile de generare de aerosoli, de mare
risc la pacien¡ii cu boli respiratorii febrile
acute (Anexa 4) nu trebuie fåcute în loca¡ia
de îngrijire în ambulatoriu decât dacå sunt
necesare pentru salvarea vie¡ii ¿i nu existå
altå alternativå.
Dacå astfel de procedurå este fåcutå într-o
altfel de loca¡ie „trebuie folositå o camerå
cu presiune negativå, ¿i HCW care participå
trebuie så foloseascå måsurile de protec¡ie
totalå.
Dupå ce un pacient suspect de AI a påråsit
ambulatorul, cura¡a¡i ¿i dezinfecta¡i supra-
fe¡ele din camera de examinare sau alte zone
unde a stat pacientul ¿i dezinfecta¡i tot echi-
pamentul de îngrijire folosit pentru pacient.
Dacå un pacient suspect de AI este internat
sau transferat la alt spital, anun¡a¡i HCW care
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îl transportå ¿i personalul de primire asupra
necesitå¡ii måsurilor de control al infec¡iei.

7. Colectarea/transportul/mânuirea probelor
biologice în spitale

Probele care trebuie transportate trebuie
puse în pungi pentru probe rezistente, care
au un buzunar separat, sigilabil pentru probå
(adicå o geantå din plastic pentru probe îm-
potriva accidentelor biologice).
Personalul care transportå probele trebuie
instruit în ceea ce prive¿te practica de
mânuire sigurå ¿i procedurile de deconta-
minare în caz de dispersie.
Probele trebuie furnizate manual când este
posibil. Sistemele de tuburi pneumatice nu
trebuie folosite la transportul probelor de la
pacien¡ii suspec¡i sau confirma¡i cu AI.
HCW care i-au probe de la pacien¡ii infecta¡i
cu AI,trebuie så poarte PPE de protec¡ie
totalå.
Formularul de cerere care înso¡e¿te proba
trebuie clar etichetat ca „(suspect) AI“ ¿i
laboratorul trebuie anun¡at prin telefon cå
„proba e pe drum“.
Laboratoarele spitalice¿ti trebuie så urmeze
cele mai bune practici de biosiguran¡å.

Argumentare

Dupå cum am subliniat în måsurile standard
(vezi sec¡iunea 1 de mai sus), toate probele trebuie
considerate ca poten¡ial infec¡ioase ¿i HCW care
le colecteazå sau le transportå trebuie så respecte
cu rigurozitate måsurile recomandate de control
al infec¡iei pentru a minimaliza posibilitatea de
expunere la infec¡ie.

Pentru informa¡ii adi¡ionale despre colectare
probelor accesa¡i: „Ghidul WHO pentru biosi-
guran¡a laboratorului pentru lucru cu probele
suspectate de con¡inerea virusului de gripå aviarå
A“ pe: http://www.coho.int/csr/disease/avian_
influenza/greidelines/handlingspecimens/en/
index.html

„Ghidul WHO pentru colectarea probelor de
la oameni pentru diagnosticarea în laborator a
gripei aviare“ pe: http://www.coho.int/csr/disease/
avian_influenza/greidelines/humanspecimens/en/
index.html

Pentru mai multe informa¡ii despre bio-sigu-
ran¡a în laborator vezi: „Manualul WHO pentru
bio-siguran¡a în laborator“ pe: http://
www.coho.int/csr/resources/publicatons/biosafety/
WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en

„Ghidul regulilor pentru transportul substan-
¡elor infec¡ioase“ pe: http://www.coho.int/csr/
r e s o u r c e s / p u b l i c a t i o n s / b i o s a f e t y /
WHO_CDS_CSR_LYO_2005_22/en/index/html

8. Recomandåri pentru membrii familiei/vizitatori

Vizitatorii trebuie så fie restric¡iona¡i doar la
cei necesari pentru binele ¿i îngrijirea pacientului.
Ei trebuie informa¡i în ceea ce prive¿te riscul
posibil de transmitere al Al.

Vizitatorilor trebuie så li se dea PPE pentru
protec¡ia totalå ¿i trebuie instrui¡i cum så-l
foloseascå ¿i în ceea ce prive¿te igiena ma-
nualå înainte de intrarea în camera/zona de
izolare a pacientului.
Pårin¡ii/tutorii pacien¡ilor copii trebuie spri-
jini¡i pentru a fi lângå pacien¡i pe toatå pe-
rioada spitalizårii
Parin¡ii/rudele, tutorii legali pot asista la îngri-
jirea pacien¡ilor infecta¡i cu AI în situa¡ii
speciale (ex. lipsa resurselor, pacien¡i copii etc.)
daca li se asigurå instruirea adecvatå ¿i supra-
vegherea utilizårii de PPE ¿i igienå manualå.
Deoarece membrii familiei e posibil så fi fost
expu¿i la AI prin intermediul pacientului sau
prin expuneri în mediul similar, to¡i membrii
familiei ¿i vizitatorii trebuie examina¡i în ceea
ce prive¿te simptomele de boli respiratorii
la internarea în spital.
Membrii familiei ¿i vizitatorii cu simptome
trebuie considera¡i posibile cazuri de AI ¿i
trebuie evalua¡i pentru infec¡ia cu AI.

Argumentare

Dreptul copilului de a fi înso¡it de un pårinte/
rudå/tutore legal tot timpul trebuie respectat. Îngri-
jirea pacien¡ilor afla¡i în izolare devine o provocare
când resursele nu sunt adecvate sau când pacientul
are obiceiuri igienice proaste, contamineazå me-
diul în mod voit, sau nu poate fi considerat capabil
de a ajuta la urmarea måsurilor de control al
infec¡iei pentru limitarea transmiterii de microor-
ganisme (copii, pacien¡i cu stare mintalå alteratå
sau persoane în vârstå). Asemenea pacien¡i trebuie
trata¡i de la caz la caz, înclinând balan¡a între drep-
turile pacientului ¿i riscurile pe care le pot prezenta
pentru al¡ii.

9. Transportul pacien¡ilor în spital

Mutarea ¿i transportul pacien¡ilor în afara
camerei/zonei de izolare trebuie fåcute doar
în scopuri esen¡iale. Zona în care vor fi pri-
mi¡i trebuie informatå cât de repede posibil
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înainte de ajungerea pacientului, despre
diagnosticul acestuia ¿i despre måsurile
indicate.
Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå trebuie
folosite de pacien¡ii infecta¡i cu AI pentru
controlul picåturilor respiratorii ¿i trebuie
purtate de cåtre pacien¡ii suspec¡i sau con-
firma¡i cu AI în timpul transportului sau când
este necesarå îngrijirea lor în afara camerei/
zonei de izolare. Pacien¡ii trebuie så recurgå
la igiena manualå dupå contactul cu secre-
¡iile respiratorii.
Dacå nu se tolereazå masca (din cauza
vârstei pacientului sau a deteriorårii stårii
respiratorii) instrui¡i pacientul (sau ruda
copilului, så acopere nasul, gura cu un ¿er-
ve¡el în timpul tusei/strånutului sau så folo-
seascå cea mai practicå alternativå de control
al secre¡iilor respiratorii. Dacå se poate
instrui pacientul så recurgå la igiena ma-
nualå dupå igiena respiratorie.
Dacå pacientul a intrat în contact cu anumite
suprafe¡e acestea trebuie curå¡ate ¿i dezin-
fectate.
HCW care transportå pacien¡i cu AI sunt sursa
principalå de material infectat în spitale.

Argumentare

Pentru a reduce råspândirea viru¿ilor; la
pacien¡ii infecta¡i cu AI secretiile respiratorii sunt
principala sursa de infectare a materialelor me-
dicale.

10. Îngrijirea pre-spitaliceascå ¿i transportul în
afara spitalului

Dacå pacien¡ii suportå, folosi¡i må¿ti chirur-
gicale sau de procedurå pentru to¡i pacien¡ii
cu boli respiratoriii pentru controlul picå-
turilor expectorate în timpul tusei. Dacå nu
este posibil (ar afecta mai råu starea respira-
torie, ar fi dificil de purtat pentru pacient)
sfåtui¡i pacientul så-¿i acopere gura/nasul cu
un ¿erve¡el când tu¿e¿te, sau så foloseascå
cea mai practicå alternativå de control pentru
secre¡iile respiratorii.
Examina¡i pacien¡ii cu boli respiratorii
febrile acute în ceea ce prive¿te to¡i factorii
de risc.
HCW trebuie så foloseascå måsuri de pro-
tec¡ie totalå dacå se acordå îngrijire pre-spita-
liceascå pentru pacien¡ii suspec¡i sau
confirma¡i cu AI sau în timpul transportului
acestora într-un vehicul.

Dacå nu sunt necesare din punct de vedere
medical pentru men¡inerea vie¡ii, proce-
durile de generare de aerosoli (ex. ventilarea
mecanicå) trebuie evitate în timpul îngrijirii
pre-spitalice¿ti sau în timpul transportului.
În timpul transportului, optimiza¡i ventilarea
vehiculului pentru a cre¿te volumul schim-
bului de aer. Când e posibil, folosi¡i ma¿ini
care au compartimente separate pentru
¿oferi ¿i pacient, pentru ventilarea separatå
a fiecårei arii. În aceastå situa¡ie ¿oferii nu
au nevoie de respiratoare.
Anun¡a¡i spitalul de destina¡ie cât de repede
posibil, înaintea sosirii pacientului cå acesta
este suspect de AI ¿i despre måsurile de
precau¡ie necesare.
Urma¡i procedurile indicate pentru arun-
carea gunoiului ¿i pentru curå¡area ¿i dezin-
fectarea ma¿inii pentru urgen¡å ¿i a echipa-
mentului de îngrijire refolosibil dupå ce s-a
oferit îngrijire pre-spitaliceascå sau
transport. Pentru aceste proceduri folosi¡i
halat, månu¿i ¿i apoi igiena manualå.

Argumentare

Pacien¡ii cu infec¡ii AI grave pot cere transport
de urgen¡å la un spital. Recomandårile de mai sus
sunt desemnate så protejeze HCW, inclusiv
personalul medical pentru urgen¡e în timpul
îngrijirii prespitalice¿ti ¿i a transportului.

11. Îndepårtarea reziduurilor

Folosi¡i måsurile standard când lucra¡i cu resturi
solide care pot fi contaminate cu virusul AI în afara
camerei/zonei de izolare. Resturile chimice (infec-
¡ioase) includ resturi asociate cu sângele, fluide
corporale, secre¡ii ¿i excre¡ii; resturi de laborator
asociate cu procesarea probelor, ¡esuturi umane,
inclusiv materiale sau solu¡ii ce con¡in sânge, ¡esut
animal sau carcase folosite în cercetare; includ ¿i
obiecte ascu¡ite aruncate.

Toate resturile din camera/zona de izolare
trebuie mutate din camera/zona în containere
sau pungi care nu permit vårsarea sau scur-
gerea con¡inutului.
Resturile trebuie clasificate în func¡ie de
legile na¡ionale. Dacå resturile provenite de
la pacien¡ii infecta¡i cu AI sunt clasificate
drept infec¡ioase, atunci toate resturile din
camera/zona de izolare trebuie considerate
resturi chimice ¿i trebuie tratate ¿i depozitate
în conformitate cu politica spitalului ¿i în
concordan¡å cu regulile na¡ionale în legaturå
cu asemenea resturi.
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O singurå pungå pentru resturi este, de
obicei, adecvatå, dacå resturile pot fi intro-
duse în pungå fårå a contamina exteriorul
acesteia. Dacå exteriorul a fost contaminat,
trebuie folosite douå pungi (una în cealaltå).
Dacå nu sunt disponibile mai multe pungi,
curå¡a¡i ¿i dezinfecta¡i exteriorul pungii
înainte de a o scoate din camerå.
Când se transportå resturile din camera/zona
de izolare, folosi¡i månu¿i ¿i apoi igiena ma-
nualå.
De¿i riscul transmiterii infec¡iei cu AI prin
materii fecale umane nu este cunoscut, fe-
calele pacientilor infecta¡i cu AI trebuie
mânuite cu aten¡ie ¿i trebuie evitatå o posi-
bilå aerosolizare a acestora (ex. curå¡area
fecalelor de pe pat, noptierå, haine sau tam-
poane refolosibile pentru încontinen¡å prin
stropirea cu apå).
Resturile lichide ca urina sau fecalele pot fi
deversate în sistemul de canalizare, dacå
acesta existå în locul respectiv. Coborâ¡i
capacul toaletei când trage¡i apa.

12. Vasele ¿i tacâmurile

Folosi¡i måsurile standard pentru mânuirea
vaselor ¿i a tacâmurilor folosite de pacien¡i suspec¡i
sau confirma¡i cu AI în afara camerei de izolare.

Când e posibil, spåla¡i obiectele refolosibile
cu detergent la temperatura apei recoman-
datå. Dacå nu sunt disponibili detergen¡i
pentru vase folosi¡i detergenti ¿i apa pentru
spålarea acestora. Trebuie folosite månu¿i
de cauciuc dacå obiectele se spalå manual.
Dacå membrii familiei acordå îngrijire pa-
cientului, trebuie så aibe vase ¿i tacâmuri
doar pentru uzul respectivului pacient.
Obiectele uzate trebuie depozitate cu alte
resturi generale.

13. Rufele ¿i lenjeria

Folosirea måsurilor standard este recomandatå
pentru mânuirea rufelor ¿i a lenjeriei care pot fi
contaminate cu sânge, fluide corporale, secre¡ii sau
excre¡ii de la pacien¡ii suspec¡i sau contamina¡i
cu AI [15]

Pune¡i lenjeria murdarå direct într-un sac
pentru lenjerie în camera/zona de izolare.
ºine¡i rufele astfel încât sacul så nu se des-
chidå sau så se rupå în timpul transportului
¿i în zona de påstrare a rufelor murdare.
Rufele foarte murdare trebuie împåturite
astfel încât cea mai mare patå så fie în centrul

månunchiului. Cantitå¡ile mari de materie
solidå (ex. fecale) trebuie îndepårtate de pe
rufe cu månu¿i ¿i hârtie igienicå ¿i apoi
aruncate într-o toaletå (coborâ¡i capacul
toaletei când trage¡i apa), înainte de a pune
rufe în sac.
Când transporta¡i rufe ¿i lenjerie murdare în
afara camerei/zonei de izolare folosi¡i må-
nu¿i, apoi igiena manualå.
Rufele murdare ¿i lenjeria nu trebuie så fie
scuturate sau mânuite astfel încât så creeze
condi¡ii de contaminare a mediului înconju-
råtor sau de acrosolizare a virusului.
Personalul de la spålåtorie trebuie så folo-
seascå måsurile standard ¿i så recurgå la
igiena manualå dupå scoaterea PPE care a
intrat în contact cu rufele ¿i lenjeria murdarå.
Spåla¡i ¿i usca¡i rufele în concordan¡å cu
standardele ¿i procedurile de rutinå ale
spitalului [15].

14. Curå¡area ¿i dezinfectarea mediului
înconjuråtor[15]

Curå¡area trebuie så preceadå dezinfectarea
Virusul AI este inactivat de o serie de
dezinfectan¡i [16] ca:
– Dezinfectan¡i fenolici
– Compu¿i de amoniu cuaternari
– Compu¿i de peroxigen
– Hipoclorit de sodiu (clor) (Anexa 7)
– Alcool (Anexa 7)
– Alte germicide cu recomandarea tuber-

culocidalå pe etichetå (15)
Urma¡i recomandårile de utilizare/diluare
date de producåtor, timpul de contact ¿i
mânuirea dezinfectan¡ilor.
Camerele pacien¡ilor trebuie curå¡ate cel
pu¡in odatå pe zi ¿i la sfâr¿it, dupå externare.
Pe lângå spålarea zilnicå a podelelor ¿i altor
suprafe¡e orizontale, trebuie acordatå o aten-
¡ie specialå spålårii ¿i dezinfectårii supra-
fe¡elor atinse frecvent (ex. echipamentul
medical, noptierele ¿i rafturile, telecomenzile
pentru televizor, butoanele de chemare, ba-
rele de siguran¡å, clan¡ele, suprafe¡ele ven-
tilatorului).
Pentru a evita o posibilå aersolizare a viru-
sului de AI trebuie folositå pe cât posibil o
curå¡are umedå ¿i nu uscatå sau måturare;
curå¡a¡i suprafe¡ele orizonatale cu o cârpå
umezitå cu o cantitate micå de dezinfectant.
În timpul curå¡årii umede, solu¡iile de
curå¡are ¿i echipamentul se contamineazå
repede; mai întâi curå¡a¡i zonele mai pu¡in
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contaminate ¿i schimba¡i solu¡iile de curå-
¡are, cârpele ¿i mopurile frecvent.
Este recomandatå metoda celor douå gåle¡i
(una pentru solu¡ia de curå¡are ¿i alta pentru
clåtire)
Echipamentul folosit pentru curå¡are ¿i dez-
infectare trebuie curat ¿i uscat dupå fiecare
folosire. Mopurile trebuie spålate zilnic ¿i
uscate bine înainte de stocare sau refolosire.
Zonele carpetate nu trebuie alocate pacien-
¡ilor infecta¡i cu AI, dar dacå acest lucru nu
poate fi evitat ¿i este necesarå aspirarea lor,
trebuie folosit un aspirator cu filtru de aer
(HEPA) foarte eficient.
Zonele din jurul pacientului trebuie eliberate
de orice obiecte ¿i echipament inutil pentru
u¿urarea cura¡eniei zilnice.
Cear¿afurile de unicå folosin¡å (de hârtie) sunt
utile pentru canapelele/paturile de examinare
a pacien¡ilor în zonele destinate pacien¡ilor
externi; folosi¡i dezinfectant pentru spålarea
canapelei dupå fiecare pacient.
Nu folosi¡i sprai dezinfectant în camerele
ocupate sau libere. Aceasta este o practicå
poten¡ial periculoaså care nu are nici un
avantaj dovedit pentru controlul bolii.

Argumentare

Virusul AI poate supravie¡ui pentru diverse
perioade de timp (de la ore la zile) ¿i poate fi
inactivat cu dezinfectan¡i standard folosi¡i în
spitale. Curå¡area ¿i dezinfectarea trebuie så
urmåreascå procedurile standard pentru mediile
de îngrijire a sånåtå¡ii [15]. Curå¡area mediului
înconjurator ¿i dezinfectarea se fac cu scopul de a
îndepårta patogenii de pe supafe¡ele ¿i obiectele
contaminate, întrerupând astfel lan¡ul transmiterii.
Dezinfec¡ia este un mijloc fizic sau chimic de
ucidere a microorganismelor (dar nu neapårat a
sporilor). Curå¡area trebuie så preceadå dezinfec¡ia.
Obiectele ¿i suprafe¡ele nu pot fi dezinfectate dacå
nu sunt mai întâi curå¡ate de materie organicå
(excre¡ii, secre¡ii, mizerii, pete etc.). Pentru mai
multe detalii despre folosirea alcoolului ¿i a
clorului, vezi Anexa 7.

15. Echipamentul de îngrijire a pacientului

Folosi¡i måsurile standard, practicile spitalului
¿i recomandårile producåtorului pentru mânuirea
¿i reprocesarea echipamentului folosit pentru îngri-
jirea pacientului, inclusiv aparatura medicalå.

Dacå e posibil, plasa¡i echipamentul conta-
minat în saci sau containere înainte de a-l
scoate din camera/zona de izolare.

Curå¡a¡i echipamentul foarte murdar ¿i apoi
aplica¡i un dezinfectant eficient împotriva viru-
sului gripei înainte de a-l depune la container
¿i de a-l scoate din camera/zona de izolare.
Când transporta¡i echipamentul contaminat
în afara camerei/zonei de izolare, folosi¡i
månu¿i ¿i apoi efectua¡i igiena manualå.
Folosi¡i måsurile standard ¿i urma¡i recoman-
dårile curente pentru curå¡area ¿i dezinfec¡ia
sau sterilizarea echipamentului refolosibil.
Dacå nu este vizibil murdar, ¿terge¡i supra-
fe¡ele externe ale echipamentului portabil
folosit pentru razele X ¿i alte proceduri în
camera/zona de izolare cu un dezinfectant
aprobat la soaterea din camera/zona de izolare.

16. Externarea pacientului

Dacå pacientul este externat în timp ce încå
este posibil infec¡ios (vezi sectiunea 5),
membrii familiei trebuie så fie educa¡i în ceea
ce prive¿te måsurile de control al infec¡iei ¿i
cele de igienå (ex. igiena manualå ¿i folosirea
unei må¿ti chirurgicale sau de procedurå de
cåtre pacientul care încå tu¿e¿te).
Membrii familiei trebuie så evite påsårile ¿i
alte animale care nu au fost bolnave, ¿i så
î¿i automonitorizeze starea de sånåtate
(Anexa 8).
Ultima curå¡are a camerei pacientului
trebuie fåcutå dupå externarea acestuia.

17. Recomandåri pentru sånåtatea la locul de
muncå

17.1. Recomandåri pentru administratorii spita-
lelor

Vaccinarea HCW împotriva gripei de sezon
¿i monitorizarea absorb¡iei vaccinului. Ghi-
dul WHO pentru folosirea vaccinului contra
gripei de sezon la persoanele cu risc de
infec¡ie cu AI este disponibil la : http://
www.who.int/csr/disease/avian_influentza/
guidealineas/seasonal_vaccine/en/
ºine¡i un registru al HCW care au oferit îngri-
jire pacien¡ilor infecta¡i cu AI.
Organiza¡i un sistem de supraveghere pentru
bolile asemånåtoare gripei în spital, inclusiv
auto-raportarea ¿i auto-izolarea HCW care
au simptome.
Organiza¡i un sistem de monitorizare cu
absen¡ele de la serviciu din motive de sånå-
tate, mai ales pentru HCW, care oferå în-
grijire pacien¡ilor infecta¡i cu AI.
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Examina¡i to¡i HCW care oferå îngrijire
pacien¡ilor cu AI în vederea simptomelor
asemånåtoare gripei înainte så înceapå
munca; cei simptomatici trebuie evalua¡i ¿i
scuti¡i de muncå.
Dacå profilaxia antiviralå este recomandatå
de politica localå, administratorii spitalului
trebuie så contacteze oficialii pentru sånå-
tatea publicå pentru asisten¡a în ob¡inerea
inhibitorilor de neuraminidazå pentru
profilaxia HCW ce oferå îngrijire pacien¡ilor
infecta¡i cu AI (Anexa 9).
Organiza¡i un sistem de furnizare a inhi-
bitorilor de neuraminidazå pentruHCW ex-
pu¿i la pacien¡ii infecta¡i cu AI în func¡ie de
politicile na¡ionale/locale.
Dezvolta¡i metode de sus¡inere pentru HCW
(ex. sus¡inerea emo¡ionalå ¿i familialå) în
func¡ie de necesitå¡i.

17.2. Recomandåri pentru to¡i HCW
Vaccinarea cât de repede posibil împotriva
gripei de sezon* (dacå nu sunte¡i deja vacci-
na¡i).
Urma¡i igiena respiratorie ¿i manualå tot
timpul.
Urma¡i toate celelalte måsuri de control al
infec¡iei.
Monitorizarea simptomelor de boli asemånå-
toare bolii (tusei, durere de gât, respira¡ie
greoaie)

17.3. Recomandåri pentru HCW care au oferit
îngrijire pacien¡ilor infecta¡i cu AI

Verifica¡i temperatura de douå ori pe zi ¿i
urmari¡i simptomele bolilor asemånåtoare
gripei (tuse, durere de gât, respira¡ie greoaie/
timp de 10 zile dupå ultima expunere poten-
¡ialå la AI(Anexa 10)
În cazul febrei >38°C sau a apri¡iei simpto-
melor asemånåtoare gripei. HCW trebuie så-
¿i limiteze interac¡iunea cu ceilal¡i, så se
auto-excludå din zonele publice ¿i så anun¡e
echipa pentru sånåtatea ocupa¡ionalå/con-
trolul infec¡iei (¿i/sau furnizorul lor de ser-
vicii de sånåtate) cå au simptome ¿i pot fi
infecta¡i cu AI.

Argumentare

HCW sunt ¿i membrii comunitå¡ii ¿i în timpul
epidemiei de gripå de sezon pot fi infecta¡i cu gripå
fie prin expunere în comunitate sau în spital (nu

neapårat ca rezultat al expunerii la pacient).
Vaccinul de sezon nu-I va proteja împotriva AI,
dar va ajuta la prevenirea infec¡iei concurente cu
gripa umanå ¿i AI, ceea ce va minimaliza posi-
bilitatea de transformare a virusului. Nivelele pro-
tectoare de anticorpi sunt de obicei, detectate la
2-4 såptåmâni dupå vaccinarea împotriva gripei
de sezon. În plus, HCW care oferå îngrijirea
pacien¡ilor cu AI pot fi expu¿i la viru¿i de AI ¿i
trebuie monitoriza¡i ¿i sus¡inu¡i.

17.4. Alte probleme de sånåtatea muncii
Testarea serologicå ¿i pentru alte tipuri de
AI a HCW sau care au îngrijit pacien¡i cu
AI cu boli asemånåtoare gripei.
HCW sånåto¿i cu dovezi serologice a unei
infec¡ii anterioare cu AI A(H5N1) ar trebui
så aibå anticorpi protectori împotriva acestei
tulpini ¿i pot fi prioritari pentru îngrijirea
pacien¡ilor cu AI A(H5N1). Ace¿ti lucråtori
pot fi prioritari ¿i pentru îngrijirea pacien¡ilor
care riscå complica¡ii serioase ale gripei (ex.
pacien¡ii transplanta¡i ¿i nou-nåscu¡ii).
HCW care sunt la risc mare de dezvoltare a
complica¡iilor a gripei (ex. femeile gravide,
persoanele cu imunitate scåzutå) ¿i cele cu
boli respiratorii trebuie informa¡i despre
riscurile medicale ¿i så nu acorde îngrijire
pacien¡ilor infecta¡i cu AI.
HCW care au condi¡ii clinice care sporesc
riscul de gripå severå nu trebuie implicate
în ingrijirea directå a pacien¡ilor.

18. Strategiile de control administrativ în spital

Dezvoltarea de planuri pentru evaluarea ¿i
managementul pacien¡ilor suspec¡i sau con-
firma¡i cu AI, inclusiv måsurile de control
ale infec¡iei.
Dezvoltarea unui sistem de identificare ra-
pidå ¿i de izolare a posibilelor cazuri umane
de AI ¿i anun¡area promptå a autoritå¡ilor
de sånåtate publicå.
În ¡årile cu infec¡ii de AI la animale sau
oameni, lipi¡i afi¿e la toate intrårile ¿i în toate
zonele de evaluare clinicå (clinici, departa-
mente pentru urgen¡e, etc) din spitale pentru
a alerta pacien¡ii ¿i vizitatorii în scopul rapor-
tårii imediate a bolilor respiratorii febrile
acute cåtre serviciile de sånåtate.
Odatå ce pacien¡ii cu AI confirma¡i au fost
interna¡i supravegherea nenosocomialå

*Pentru mai multe informa¡ii despre vaccinul contra gripei de sezon, accesa¡i: http://www.coho.int/csr/disease/avian_influenza/
guidelines/seasonal_vaccine/en/
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trebuie sporitå pentru descoperirea trans-
miterii la al¡i pacien¡i ¿i HCW.
Instruirea HCW pentru a urma atât måsurile
standard cât ¿i pe cele prin picåturi pentru
to¡i pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute.
Instruirea HCW despre AI ¿i despre måsurile
recomandate pentru controlul infec¡iei la
pacien¡ii suspec¡i sau confirma¡i cu AI .
Folosirea metodelor bazate pe dovezi pentru
a spori respectarea masurilor de control,
inclusiv afi¿are in anumite locatii.
Asigura¡i-vå cå sunt furnizate cele necesare
pentru controlul infec¡iei, de exemplu:
– Pentru igiena manualå (såpun ¿i apå

curentå, tampoane pe bazå de alcool)
– PPE - halate, månu¿i, protec¡ie ocularå,

respiratoare ¿i må¿ti chirurgicale
– Alte obiecte ale PPE pentru curå¡enie: în-

cål¡åri de protec¡ie, ¿or¡uri impermeabile
¿i månu¿i de cauciuc.

– Un stoc adecvat de materiale de curå¡enie
¿i dezinfec¡ie.

Lipi¡i afi¿e prin care cere¡i vizitatorilor cu
boli respiratorii acute så nu mai viziteze/ intre
în spital.
Instruirea HCW pentru controlul infec¡iei:

 To¡i HCW:
– så respecte måsurile standard ¿i pentru picå-

turi în cazul tuturor pacien¡ilor cu simptome
febrile acute;

– så cunoascå epidemiologia AI ¿i så respecte
toate måsurile de control a infec¡iei pentru
pacien¡ii suspec¡i sau cunoscu¡i cu AI
(Anexele 1, 2, 3, 4)

HCW care pot intra în contact cu un pacient
infectat cu AI:

– så se auto-monitorizeze;
– så se auto-raporteze la supraveghetorul din

spital;
– så se instruiascå în ceea ce prive¿te folosirea

PPE; inclusiv porii pentru îmbråcarea ¿i
dezbråcarea PPE ¿i igiena manualå;
Instruirea HCW ¿i a vizitatorilor în privin¡a
folosirii corecte a PPE ¿i a igienei manuale:
– Pa¿ii recomanda¡i pentru îmbracarea ¿i

dezbracarea de PPE ¿i igiena manualå;
– Metodele corecte de selectare a unui

respirator disponibil care så se potri-
veascå; instruirea persoanelor care vor
purta un respirator, cum så-l fixeze ¿i cum
så-l sigileze;

Planificarea unui personal adecvat; folosirea
unui PPE pentru protec¡ie totalå, spore¿te
oboseala lucråtorului ¿i descre¿te productivitate.

Pauzele sunt necesare ¿i este folositor dacå un
supraveghetor monitorizeazå îmbråcarea ¿i
dezbråcarea de PPE.
Pentru a mic¿ora numårul de HCW care intrå
în camerele pacien¡ilor suspec¡i sau con-
firma¡i cu AI, spitalele trebuie så ia în consi-
derare ca îngrijirea primarå a acestor pacien¡i
så fie facutå de asisten¡i bine ale¿i care så le
serveasca masa, så colecteze probele, så
cure¡e camera ¿i så mânuiascå lenjeria ¿i så
depoziteze resturile.
Dezvoltarea unei politici de limitare a vizite-
lor membrilor familiei (al¡ii decât pårin¡ii
pacien¡ilor copii) ¿i de asigurare cå vizitatorii
respectå måsurile de control al infec¡iei,
inclusiv folosirea corectå a PPE ¿i igiena
manualå.
Asigura¡i-vå cå existå inhibitori de neurami-
nidazå în spital, pentru tratamentul pacien-
¡ilor ¿i proflaxia HCW expu¿i.
Dezvolta¡i strategii de comunicare a riscului
pentru HCW, pacien¡ii ¿i familiile pacien¡ilor
sau vizitatori.
Încuraja¡i parteneriatul dintre pacien¡i, fa-
miliile lor ¿i HCW care promoveazå prac-
ticile de control al infec¡iei în spital.
Alinia¡i spitalul la planul na¡ional de pregå-
tire în caz de pandemie, dacå acesta existå.
Astfel de planuri includ existen¡a unor cli-
nici de evaluare pentru AI, desemnarea unor
spitale speciale pentru AI, controale la intra-
rea în spital ¿i alte måsuri.

Argumentare

Administratorii spitalelor ¿i guvernele joacå un
rol cheie în crearea condi¡iilor necesare la nivel
institu¡ional pentru promovarea prevenirii råspân-
dirii patogenilor asocia¡i cu îngrijirea sånåtå¡ii.
Lipsa ghidurilor scrise, disponibilitatea scåzutå a
condi¡iilor necesare (personal ¿i provizii), lipsa
unei culturi sau tradi¡ii de aderare la måsurile de
control al infec¡iei, ca ¿i lipsa unei conduceri ¿i a
unei sus¡ineri administrative, toate acestea sunt
¡inte pentru îmbunatå¡ire. Con¿tientizarea atitudinii
individuale ¿i institu¡ionale cu privire la adaptarea
la schimbare, ob¡inerea unei participåri active la
toate nivelele ¿i promovarea unui climat de sigu-
ran¡å institu¡ionalå, toate acestea reprezintå pro-
vocåri majore. Lec¡iile învå¡ate în timpul epidemiei
de SARS au aråtat cå cei mai importan¡i factori
implica¡i în respectarea måsurilor au fost: percep¡ia
HCW cå spitalele aveau politici ¿i protocoale clare,
atitudinea ¿i ac¡iunile managerilor privind
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importan¡a sånåtå¡ii muncii ¿i a siguran¡ei,
instruirea adecvatå în ceea ce prive¿te måsurile
de control al infec¡iei ¿i existen¡ei speciali¿tilor.

Educa¡ia, aprovizionarea regulatå ¿i
personalul adecvat, atmosfera în institu¡ie
¿i conducerea sunt temelia promovårii
bunelor practici de control al infec¡iei.

19. Prioritatea PPE când proviziile sunt limitate

Realizarea stocului de PPE necesar trebuie så
fie o prioritate institu¡ionalå

Refolosirea unor obiecte disponibile din PPE
trebuie evitatå.
În acest moment nu existå date despre reuti-
lizarea unor obiecte din PPE pentru gripå ¿i
refolosirea poate spori potentialul de conta-
minare; totu¿i, acest risc trebuie pus în
balan¡å cu nevoia de a oferi protectie HCW.
Dacå nu existå provizii suficiente de PPE,
spitalele pot recurge la refolosirea unor
obiecte doar ca solu¡ie de urgen¡å, tempo-
rarå ¿i numai dacå obiectul nu a fost mur-
dårit evident sau stricat (cråpat sau rupt).
Pentru a evita pierderile, evalua¡i critic
situa¡iile în care este necesar PPE folosind
ARGUMENTAREA DIN Tabelul 1.

Protec¡ia respiratorie
Dacå pacien¡ii infecta¡i sunt grupa¡i într-o
zona comunå sau în mai multe camere ¿i
mai mul¡i pacien¡i pot fi vizita¡i într-o
perioadå scurtå de timp, poate fi practic så
purta¡i un respirator pe toatå durata
activitå¡ii.

Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå
Dacå nu este disponibil un respirator, trebuie

purtatå o mascå fixå chirurgicalå sau de procedurå.
Purta¡i masca o datå ¿i apoi arunca¡i-o
Schimba¡i masca dacå se umeze¿te
Nu låsa¡i masca agå¡atå de gât
Dupå atingerea sau aruncarea unei må¿ti
uzate, recurge¡i la igiena manualå

Månu¿ile
Dacå proviziile de månu¿i sunt limitate,
påstra¡i månu¿ile pentru situa¡ia în care se
anticipeazå contactul cu sânge sau fluide
corporale, ¿i în timpul procedurilor de
generare de aerosoli.
Folosi¡i alte obiecte - barierå (ex. ¿erve¡ele
de hârtie, prosoape de unicå folosin¡å)  când
nu existå contact direct cu secre¡iile respira-
torii ale pacientului (ex. Atingerea

echipamentului pacientului). Igiena manualå
este foarte importantå în aceastå situa¡ie.

Halatele
Dacå stocul de halate este limitat, acestea
trebuie folosite în cazul procedurilor de
generare de aerosoli ¿i pentru activitå¡ile care
implicå apropierea de pacient (ex. în spita-
lele pentru copii), sau când se anticipeazå
alt contact corporal.
Dacå existå o lipså de halate, acela¿i halat
poate fi purtat în timpul îngrijirii mai multor
pacien¡i grupa¡i, dacå nu existå contact între
halat-pacien¡i.

Protec¡ia ocularå
Echipamentul de protec¡ie pentru ochi refo-
losibil reprezintå un risc poten¡ial de infec¡ie.
Toate aceste obiecte trebuie spålate ¿i dezin-
fectate dupå fiecare folosire la ie¿irea din
camera/zona de izolare, folosind substan¡e
eficiente împotriva gripei, de preferat sub-
stan¡e recomandate de producåtor. Spålarea
trebuie så preceadå dezinfectarea. Trebuie
executatå igiena manualå dupå aruncarea sau
spålarea echipamentului de protec¡ie ocularå.

20. Strategii de control al mediului înconjuråtor
pentru spitale [15]

Påstra¡i o distan¡å de 1 metru între pacien¡ii
bolnavi/infecta¡i cu AI ¿i alte persoane.
Måsurile includ plasarea pacientului într-o
camerå cu presiune negativå. Este recoman-
dabil [15](Anexa 6) ca astfel de camere så
con¡inå:
– O u¿å care se închide;
– Presiune negativå monitorizatå, în rela¡ie

cu spa¡iu adiacent (ex. direc¡ia curentului
de aer este dinspre spa¡iu adiacent, precum
coridorul sau antricamera, spre camerå);

– 6-12 schimbåri ale aerului pe ora [19-21];
– aerul din camerå så iaså afarå direct (asi-

gurându-vå cå nu-i expune pe al¡ii). Re-
circularea aerului din camerele de izolare
trebuie evitatå. Dacå este recirculat, aerul
trebuie filtrat cu un filtru HEPA.

Pentru spitalele care nu de¡in camere cu
presiune negativå, presiunea poate fi creatå
prin instalarea unui ventilator, ¿i direc¡io-
narea aerului din interiorul camerei spre
exterior unde nu existå nici o persoanå.
Ca måsurå extra împotriva transmiterii in-
fec¡iei pe calea aerului, unele camere de
izolare au un hol (anticamerå) la intrare unde
pot fi depozitate PPE ¿i alte provizii ¿i unde
HCW se poate îmbråca ¿i dezbråca de PPE.
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Direc¡ia curentului de aer din aticamerå este
variabil ¿i HCW trebuie instruit unde så îm-
brace ¿i unde så dezbrace PPE în func¡ie de
curentul de aer din anticamerå.
Au fost dezvoltate metode pentru a creea
presiune negativå ¿i schimbul de aer pe orå
prin manipularea mecanicå a aerului [19-21]
În spitalele fårå aer condi¡ionat, trebuie
folositå ventila¡ia naturalå (ferestre deschise
în camerele/zonele de izolare) dacå vremea
permite, ¡inând u¿a închiså.[22]
Folosi¡i dispozitive care nu necesitå atingere
(ex. apa care poate fi låsatå så curgå sau
opritå cu cotul sau piciorul)

Argumentare

Controlul mediului înconjuråtor poate reduce
riscul de transmitere a AI în zonele de gåzduire a
pacien¡ilor infecta¡i cu AI sau în zonele în care se
face examinarea pacien¡ilor cu boli respiratorii.

Pentru mai multe informa¡ii accesa¡i:”Ghidul
pentru controlul infec¡iei în mediul înconjurator”
p e : h t t p : / / w w w . c d c . g o v / m m w c / p r e v i e w /
mmwrhtml/rr5210a1.htm

21. Îngrijirea deceda¡ilor

21.1. Mutarea corpului din camerå/zona de
izolare

PPE care trebuie folosite de HCW:
– respirator, daca HCW mutå corpul din

camera de izolare imediat dupå moartea
pacientului;

– masca chirurgicalå sau de procedurå este
de ajuns dacå aerul din camera de izolare
a fost schimbat;

– halat de unicå folosin¡å cu mâneci lungi
¿i man¿ete (impermeabil, dacå trupul este
vizibil contaminat cu excre¡ii sau secre¡ii
poten¡ial infec¡ioase). Ca altenativå, poate
fi folosit un ¿or¡ impermeabil, dacå nu
existå halat impermeabil;

– månu¿i nesterile pentru ambele mâini (un
singur strat), care trebuie så acopere man-
¿etele halatului.

Dacå se anticipeazå stropirea cu fluide cor-
porale:
– Boneta de tip balaclava (de unicå folo-

sin¡å)
– Scut facial (de preferat) sau ochelari.
Corpul trebuie introdus complet într-un sac
impermeabil înainte de scoaterea din ca-
merå, zona de izolare ¿i de transferul la
anatomia patologicå sau morgå.

Nu trebuie så se scurgå fluide corporale ¿i
exteriorul sacului trebuie påstrat curat.
Dupå dezbråcarea de PPE trebuie efectuatå
igiena manualå.
Transferul la anatomia patologicå sau morgå
trebuie så se producå cât de repede posibil
dupå deces.
Dacå familia pacientului dore¿te så vadå
corpul dupå mutarea din camera/zona de
izolare, li se poate permite. Dacå pacientul
a murit în perioada infec¡ioaså, familia tre-
buie så poarte månu¿i ¿i halate ¿i så efec-
tueze igiena manualå.
Tradi¡iile culturale trebuie urmate când un
pacient cu AI moare.

21.2. Examinarea post-mortem [24]
Dacå este necesarå o examinare post-mortem,
trebuie ob¡inut consim¡åmântul familiei.
Familia nu trebuie så participe la procedura
post-mortem.
Numårul de HCW participan¡i trebuie redus
la minimum
Echipa constå în cel pu¡in douå persoane
care poartå PPE

PPE recomandat pentru autopsie
Salopete: bluze ¿i pantaloni
Halate de unicå folosin¡å impermeabile, cu
mâneci lungi (dacå nu existå halate imper-
meabile, se poate folosi un ¿or¡ impermeabil
peste halat)
Må¿tile chirurgicale dacå aerosoli cu parti-
cule mici pot fi genera¡i în timpul autopsiei,
respirator cel putin la fel de protector ca un
N95 certificat de NIOSH, EU FFP2 sau un
echivalent
Scut facial (preferabil) sau ochelari
Fie månu¿i pentru autopsie (månu¿i sinte-
tice, rezistente la tåiere) sau douå perechi
de månu¿i non sterile.
Boneta de tip balaclava (de unicå folosin¡å)
Ghete, pantofi de pânzå groaså sau pantofi
de protec¡ie (de unicå folosin¡å) sau pungi
de plastic rezistente.
Îmbråcarea cu PPE: HCW trebuie så îmbrace
PPE în vestiar (vezi figura 2) înainte de intra-
rea în camera post-mortem unde se gase¿te
corpul.

Îmbråcarea cu PPE
1. În vestiar, HCW trebuie så schimbe hainele

de stradå cu salopete sau echivalentele
acestora ¿i pantofi de pânzå groaså;

2. Folosirea PPE standard pentru autopsie, o
salopetå purtatå pe sub un halat imper-
meabil, sau un halat normal plus un ¿or¡
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impermeabil, protectie ocularå (ex. scut fa-
cial, ochelari)månu¿i pentru autopsie sau
douå perechi de månu¿i nesterile, respirator
sau mascå chirurgicalå (dupå caz) ¿i pantofi
de protec¡ie (figura 2)

3. Apoi intra¡i în camera post-mortem unde se
aflå corpul.

Dezbråcarea de PPE
Dezbraca¡i PPE, evitând contaminarea mâinilor,

înainte de a dezbråca salopeta pentru autopsie ¿i de
a o arunca în concordan¡å cu recomandårile. Dupå
scoaterea månu¿ilor recurge¡i la igiena manualå
(folosi¡i tampoane pe baza de alcool sau spåla¡i-vå
pe mâini cu apå ¿i såpun).

– efectuarea procedurilor sub jetul de apå,
dacå existå posibilitatea de aerosolizare;

– evita¡i stropirea când extrage¡i ¡esut
pulmonar.

Spålarea suprafe¡elor dupå autopsie
Suprafe¡ele care au fost contaminate cu
¡esuturi sau fluide corporale trebuie spålate
¿i decontaminate prin:
ªtergerea ¡esutului sau fluide corporale cu
materiale absorbante sau a substan¡ei:
– curå¡area atentå a suprafe¡ei cu apå ¿i

detergent lichid;
– umezirea suprafe¡ei cu solu¡ie de hipo-

clorit de sodium; (Anexa 7)
– alocarea a 10 minute pentru contact; ¿i
– clåtirea abundentå

Argumentare

Måsuri de siguran¡å pentru trupurile umane in-
fectate cu AI trebuie så fie în concordan¡å cu cele
folosite pentru orice autopsie. În general, riscurile
cunoscute ale muncii în camera de autopsie par
så aparå mai degrabå din contactul cu material in-
fectat ¿i mai ales din stropirea cu fluidele corporale,
decât din inhalarea materialului infec¡ios. Totu¿i,
dacå pacientul cu AI a murit în timpul perioadei
infec¡ioase, plåmânii pot con¡ine încå virusul ¿i
este necesarå o protec¡ie respiratorie în timpul pro-
cedurilor efectuate pe plåmâni sau al celor care
genereazå aerosoli cu particule mici (ex. folosirea
fieråstråului de putere, spålarea intestinelor). De
aceea, examinårile post-mortem ale pacien¡ilor cu
AI trebuie fåcute într-o camerå post-mortem,
urmårind måsurile de protec¡ie totalå.

21.3 Îngrijirea de la morgå [26]
Personalul de la morgå trebuie informat cå
decedatul a avut AI;
Dacå personalul este chemat în legaturå cu
moartea unui pacient infectat cu AI care a
murit acaså, trebuie folosit PPE pentru pro-
tec¡ia totalå în casa decedatului;
La morgå, personalul ¿i echipa de îmormân-
tare trebuie så urmeze måsurile standard
când îngrijesc corpul. Acestea includ folo-
sirea corectå a PPE ¿i igiena manualå pentru
a evita contactul neprotejat cu sângele, flui-
dele corporale, secre¡iile sau excre¡iile.
Îmbålsåmarea poate fi fåcutå ca de obicei.
Pregåtirea igienicå a decedatului (ex. spå-
larea corpului, a pårului, tåierea unghiilor
¿i bårbierirea) trebuie realizatå;
Corpul aflat în sac poate fi mutat în siguran¡å
în camera de påstrare de la morgå, trimis la

Figura 2.
Îmbråcarea cu PPE, inclusiv masca chirurgicalå
¿i ochelarii

Controlul mediului înconjuråtor
Ori de câte ori este posibil, efectua¡i autopsia
trupurilor infectate cu AI în camere de
autopsie cu sistem adecvat de ventilare a
aerului. Acesta include un minim de 6-12
schimbåri de aer pe orå, presiune negativå
¿i în zonele adiacente ¿i eliminarea aerului
direct afarå. Sistemele de evacuare din jurul
mesei de autopsie trebuie så direc¡ioneze a
aerul (aerosolii) în direc¡ia opuså fa¡å de
HCW care efectueazå procedura (ex. eva-
cuarea în jos)
Folosi¡i dispozitive de control ori de câte ori
este posibil. Folosi¡i cabinete pentru bio-
siguran¡å când lucra¡i cu probe mici.
Când sunt disponibile, folosi¡i filter/huse
pentru fieråstråul oscilant sau ventila¡ie localå
pentru controlul aerosolilor ¿i reducerea
volumului eliberat în mediul încojuråtor.
Reduce¡i aerosolii în camera de autopsie (ex.
în timpul exciziei plamânilor) [24, 25] prin:
– evitarea folosirii fieråstråului puternic;
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crematoriu sau a¿ezat în sicriu pentru îmor-
mântare;
Dacå se va efectua autopsia, corpul poate fi
¡inut la rece în morgå. Måsurile standard de
control al infec¡iei trebuie respectate; nu mai
existå nici un risc de råspândire a AI pe calea
aerului sau prin picåturi;
Dacå familia pacientului vrea så atingå
corpul, acest lucru le este permis. Dacå pa-
cientul a murit în timpul perioadei infec¡i-
oase, familia trebuie så poarte månu¿i ¿i
halate ¿i så efectueze igiena manualå;
Dacå familia vrea så sårute sau så atingå
corpul (mâini, fa¡a) aceste pår¡i ale corpului
trebuie dezinfectate folosind un antiseptic
comun (ex. 70% alcool);
Dacå familia dore¿te doar så vadå corpul ¿i
fa¡a decedatului ¿i nu så-l atingå, nu este
nevoie de nici un tip de PPE.

ANEXA 1
Condi¡ii de apari¡ie a gripei aviare

1. GRIPA AVIARÅ

AI este o boalå infec¡ioaså a påsårilor cauzatå
de tulpini de tip A a virusului gripei. Boala, care a
fost prima datå identificatå în Italia cu mai mult
de 100 de ani în urmå, a apårut în lumea în-
treaga.[27]; toate påsårile sunt considerate
susceptibile de AI. Infec¡ia la påsåri provoacå un
spectru larg de simptome, începând de la boala
u¿oarå (patogeneitatea scåzutå) pânå la o boalå
foarte contagioaså ¿i fatalå care are ca rezultat
epidemii grave, cunoscutå sub numele de „AI
foarte patogenå“ (HPAI). Aceastå formå este carac-
terizatå prin instalarea bruscå, îmbolnåvire gravå
¿i moarte rapidå a påsårilor/stolurilor, cu un procent
al mortalitå¡ii care se poate apropia de 100. Con-
tactul direct sau indirect, între påsårile domestice
¿i påsårile de apå sålbatice, migrarea, au fost consi-
derate drept cauza frecventå a epidemiilor la po-
pula¡iile de påsåri.

Este general acceptat faptul cå påsårile de apå
migratoare, cel mai adesea ra¡ele sålbatice, sunt
rezervorul viru¿ilor AI ,care pot fi transmi¿i
popula¡iilor de påsåri domestice ¿i puilor pentru
comer¡. În absen¡a unei supravegheri atente ¿i a
måsurilor de control prompte, epidemia de AI
poate dura ani de zile.

Epidemia curentå de AI A(H5N1) foarte pato-
genic, care a început în sud-estul Asiei la jumåtatea
lui 2003, este cea mai mare ¿i mai gravå de pânå
acum. Niciodatå în istoria acestei boli nu au mai

fost afectate simultan atâtea ¡åri, Virusul AI
A(H5N1) s-a dovedit ¿i deosebit de rezistent. În
ciuda uciderii unui numår estimat de 150 milioane
de påsåri, virusul este considerat acum endemic
în multe pår¡i din Indonezia ¿i Vietnam ¿i în unele
pår¡i din Cambodgia, China, Tailanda ¿i posibil în
Republica Democrata Lao. Riscul unei pandemii
va persista pânå când boala este controlatå la
påsåri, ceea ce ar putea dura câ¡iva ani.

2. TRANSMITEREA AI A(H5N1) DE LA PÅSÅRI LA
OAMENI

Primele cazuri umane de AI A (H5N1) asociate
cu epidemia curentå la påsåri, au fost confirmate
în ianuarie 2004, dupå ce probele clinice prelevate
de la doi copii ¿i un adult interna¡i într-un spital
din Hanoi, Vietnam, cu o boalå respiratorie gravå
au fost pozitive cu aceastå tulpinå.[28] De atunci
alte cazuri umane au apårut în câteva ¡åri ¿i spec-
trul clinic al infec¡iei cu AI A(H5N1) la oameni
variazå de la o infec¡ie asimptomatica pânå la boala
contagioaså gravå.[7] Pentru informa¡ii la zi despre
¡årile afectate, acceseazå: http://www.who.int/csr/
disease/avian_influenza/country/en.

3. TRANSMITEREA AI A(H5N1) DE LA OM LA OM

De¿i evaluarea unei posibile transmiteri de AI
A(H5N1) de la om la om este complicatå din cauza
probabilitå¡ii cå unele contacte apropiate au dese-
ori antecedente de expunere similare (ex. expune-
rea la påsåri), dovezile disponibile indicå faptul cå
e posibil cå transmiterea limitatå de la om la om så
se fi produs. Totu¿i nu s-a demonstrat transmiterea
sus¡inutå ¿i nu existå dovezi cå a existat mai mult
de o genera¡ie de transmitere de la om la om.

În timpul epidemiei din 1997 în China. Hong
Kong SAR, au existat dovezi pentru o posibilå
transmitere de la om la om între persoanele infec-
tate ¿i contactele din familie ¿i HCW, dar contactul
social nu a fost asociat cu infec¡ia cu AI A(H5N1)
[5,6,29].

În timpul epidemiei curente, investigarea cazu-
rilor umane de AI A(H5N1) sugereazå cå trans-
miterea de la om la om este posibil så fi apårut în
grupuri din familii [28] ¿i într-un singur caz o
transmitere aparentå de la mamå la copil.[30]

Pânå acum, toate cazurile secundare par så fi
avut contact apropiat cu alte cazuri fårå så fi folosit
nici o måsurå, iar transmiterea de la om la om pe
calea aerului nu a fost identificatå [31].

ºesutul conjunctiv uman ¿i celulele epiteliale
nazale cu cili con¡in receptori celulari care sunt
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recunoscu¡i mai degrabå de hemaglutinina viru-
sului gripei aviare decât de cea a virusului gripei
umane. [32, 33]. De aceea, contribu¡ia posibililor
cåi de transmitere la oameni pot diferi între AI
A(H5N1) ¿i gripa umanå de sezon. De¿i nu se ¿tie
dacå inocularea în ochi sau nas este importantå în
achizi¡ia infec¡iei umane cu AI A(H5N1), pare
prudent så protejåm aceste locuri de inoculare. De
asemenea, din moment ce diareea a fost frecvent
observatå la pacien¡ii infecta¡i cu AI A(H5N1) [7]
¿i AI A(H5N1) a fost izolat din fecalele unui caz
uman, [13] fecalele pot fi ¿i ele o surså de infec¡ie.

Transmiterea ¿i gravitatea bolii poate fi legatå
de încårcåtura viralå, tulpina viralå ¿i råspunsul
imun al gazdei. [31, 34]. Teoria avansatå în timpul
epidemiei de SARS, cum ca „supra dispersia“
poate apårea, nu este ¿i nu se ¿tie dacå o supra-
dispersie poate apårea în cazul AlA (H5N1).

De¿i transmiterea de la om la om a AI A(H5N1)
a fost rarå pânå acum, acumularea mutan¡ilor sau
transformarea într-un virus de gripå umanå ar
putea duce oricând la transmisibilitatea crescutå a
virusului. Infec¡iile HCW ar putea semnala o astfel
de schimbare.

4. TRANSMITEREA DE AI A(H5N1) ÎN LOCAºII DE
ÎNGRIJIRI DE SÅNÅTATE

De¿i sunt complicate de diversele defini¡ii ale
„expunerii“ ¿i de datele limitate, studiile recente
aratå în acest moment cå AI A(H5N1) nu este u¿or
transmisibilå între oameni, în spitale. Pânå acum,
în epidemia curentå (la animale), riscul de transmi-
tere nesocomialå de AI A(H5N1) la HCW a fost
foarte scåzut, chiar ¿i atunci când nu s-au folosit
måsuri de control specifice, ¿i nu au fost înregistrate
cazuri printre HCW care så fi urmat måsurile pentru
contact ¿i picåturi. Totu¿i, deoarece AI A(H5N1) nu
este u¿or transmisibilå între oameni, în prezent,
transmiterea nesocomialå nu este de a¿teptat så fie
comunå, indifferent de måsurile de precau¡ie folosite.
Informa¡iile disponibile privind transmiterea de AI
A(H5N1) în spitale la data redactårii prezentului
document, sunt rezumate mai jos.

În 1997, studii serologice ale HCW expu¿i la
pacien¡ii infecta¡i cu AI A(H5N1) au sugerat cå,
dacå transmiterea s-a produs, ea a fost ineficientå.
[5,6] Într-un raport asupra primelor 10 cazuri
umane spitalizate în douå spitale din Vietnam, în
timpul epidemiei curente, nu a fost raportatå nici
o boalå asemånåtoare gripei la personalul de îngri-
jire sau laborator, chiar dacå doi dintre pacien¡i
au fost îngriji¡i urmând doar måsurile standard ¿i
nici un spital nu a fost dotat cu camere de izolare

(presiune negativå) contra infec¡iei pe calea
aerului. [28]

În alt raport nu s-a gåsit nici o dovadå de trans-
mitere printere HCW care au oferit îngrijire pentru
doi pacien¡i foarte grav bolnavi de AI A(H5N1)
de¿i implementarea måsurilor pentru contact ¿i
picåturi a fost amânatå ¿i nu existå nici o camerå
cu presiune negativå. [36]

În alte douå studii de seroprevalen¡å, nu s-a
înregistrat nici o dovada de infec¡ie cu AI A(H5N1)
la HCW expu¿i la pacien¡ii infecta¡i sau probele
lor clinice. [37, 38] În unul din aceste studii, cei
mai mul¡i HCW au raportat folosirea PPE când au
îngrijit pacien¡i infecta¡i cu AI A(H5N1), 73% folo-
sind masca chirurgicalå. [37] Folosirea camerelor
cu presiune negativå nu a fost raportatå.

Celålalt studiu a avut ca subiect HCW care au
fost expu¿i unui pacient infectat fårå folosirea PPE.
Nici unul dintre ace¿ti HCW nu a fost infectat, în
ciuda faptului cå folosirea må¿tilor chirurgicale, a
månu¿ilor ¿i halatelor nu a fost implementatå decât
la 48 de ore dupå spitalizarea pacientului. Dupå
aceea, HCW care executau procedurile de generare
de aerosoli au folosit respiratoare N95, bonete ¿i
ochelari, pe lângå halate ¿i månu¿i. [38] Acest
spital nu era dotat cu camere cu presiune negativå
sau sistem special de ventila¡ie.

În timpul epidemiei curente, pacien¡ii din
Cambodgia, Tailanda ¿i Vietnam au fost spitaliza¡i
în medie la 6-8 zile dupå instalarea bolii, deci este
posibil, ca unii pacien¡i så fi fost mai pu¡in infec-
¡io¿i în timpul spitalizarii, minimalizand riscul
transmiterii de AI A(H5N1) catre HCW. [7, 37].

În febuarie 2005, un caz grav de boalå respira-
torie a fost raportat la o asistentå care a îngrijit un
pacient infectat din Vietnam. [7]. Acest caz nu a
fost confirmat, ¿i modul de transmitere este neclar
pentru cå s-a mai raportat ¿i cå asistenta vizitase
un sat în care påsårile erau bolnave. În mod similar,
în cazul unei asistente din Indonezia, care a pre-
zentat simptome respiratorii pe 31 Decembrie 2005
dupå ce a îngrijit un pacient infectat, expunerea
în timpul serviciului este pu¡in probabilå, din mo-
ment ce s-a expus ¿i la påsåri infectate.

ANEXA 2
Transmiterea gripei A de sezon de la om la om

Cele mai multe cuno¿tin¡e despre transmiterea
gripei A de sezon la om sunt bazate pe studii
epidemiologice ale gripei umane ¿i pe câteva studii
experimentale pe animale.
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Recomandårile de prevenire ¿i control al trans-
misiei de la om la om sunt bazate pe urmåtoarele
argumente.

1. AEROSOLII RESPIRATORI INFECºIOªI

Tusea, strånutul ¿i vorbirea pot genera aerosoli
respiratori care con¡in particule de diverse mårimi.
[39] Mårimea particulei este determinatå de for¡a
¿i presiunea implicate în generarea particulelor;
cu cât for¡a ¿i presiunea sunt mai mari, cu atât e
mai micå mårimea particulei. Durata timpului în
care particulele råmân suspendate în aer este
determinatå de mårimea particulei, viteza de de-
punere, umiditatea relativå ¿i curentul de aer. Parti-
culele mai mari (=5µm) råmân de obicei în aer
pentru o perioadå de timp limitatå ¿i se stabilesc
la 1 metru (3 picioare) de surså. Particulele cele
mai mici (<5 µm) se evaporå repede ¿i rezidurile
uscate care råmân (nuclei picåturilor) dispar din
aer încet. Pentru cå viteza curentului de aer dintr-
o camerå poate fi mai mare decât viteza de
depunere, nucleii picåturilor pot fi purta¡i de cu-
ren¡ii de aer o anumitå distan¡å ¿i råmân suspenda¡i
în aer o perioadå de timp considerabilå. [39] Nu
existå o mårime anticipatå pentru nuclei de picåturi;
mårimea finalå depinde de natura fluidului care a
con¡inut organismul/organismele, mårimea ini¡ialå
a aerosolului, condi¡iile din mediul înconjuråtor
(ex. Temperatura, umiditatea relativå ¿i curentul
de aer), timpul petrecut în aer ¿i mårimea organis-
mului din picåturå.

Ghidul de control al infec¡iei citeazå frecvent
o mårime a particulei de 5 µm ca punct critic care
ajutå la distinc¡ia dintre råspândirea bolilor prin
transmiterea prin picåturi (particule mai
mari=5µm) ¿i boli råspândite pe calea aerului
(particule mici<5 µm).[10]

2. CÅILE DE TRANSMITERE A GRIPEI UMANE
A [10]

Dovezile existente sugereazå cå transmiterea
viru¿ilor gripei umane se face pe cåi multiple:
picåturi mari, contact direct ¿i indirect ¿i nuclei de
picåtura.[8-12]

Transmiterea pe calea aerului (nuclei de picå-
turå) apare, mai posibil, în situa¡ii în care sunt
generate particule de nuclei de picåtura (ex. proce-
durile de generare de aerosoli la pacien¡ii infecta¡i).

Folosind terminologia curentå pentru trans-
mitere, gripa este transmiså între oameni prin
picåturi (transmiterea prin picåturi), prin contact
direct ¿i indirect (transmitere prin contact) ¿i

aerosoli cu particule mici (transmitere pe calea
aerului). [8-11] Totu¿i, importan¡a fiecårei cåi de
transmitere, mai ales în locurile unde se face o
schimbare a aerului pe ora adecvatå, råmâne ne-
clarå. Studiile observa¡ionale fåcute în spitale su-
gereazå cå transmiterea prin picåturi poate fi calea
de transmitere cea mai importantå în acele loca¡ii.
[8,9,12]

2.1 Transmiterea prin picåturi
Picåturile sunt generate în principal prin tuse,

strånut ¿i vorbire. Transmiterea prin picåturi apare
când particulele mai mari (=5µm) care con¡in
agentul infec¡ios sunt propagate în aer ¿i se de-
poziteazå pe ¡esutul conjunctiv mucoasa nazalå
sau gura unei noi gazed. Particulele mai mari rås-
pândite în acest fel de obicei nu råmân suspendate
în aer mai mult timp; de aceea, nu este nevoie de
o ventilare specialå a aerului. Transmiterea prin
picåturi mari a fost consideratå modalitatea cea
mai importantå de transmitere a gripei bazatå pe
tiparele epidemiologice ale transmiterii bolii.

Cele mai multe dovezi pentru transmiterea prin
picåturi a gripei umane de tip A sunt ob¡inute din
studii observa¡ionale. [9] În timpul pandemiei de
gripå H2N2 din 1957-1958, un pacient bolnav în
stare acutå a fost spitalizat într-o camerå pentru
patru persoane fårå nici o precau¡ie. În ziua urmå-
toare, colegii de camerå ¿i HCW s-au îmbolnåvit.
În consecin¡å, ¿i al¡i HCW ¿i pacien¡i din alte
saloane s-au îmbolnåvit. Examenul epidemiologic
a aråtat cå HCW au ajutat la råspândirea infec¡iei
la pacien¡ii din alte camere fie prin picåturi sau
prin contact. [40]

Mai recent, au fost descrise evenimentele legate
de gripa nosocomialå din douå spitale din Statele
Unite. Într-un spital, transmiterea gripei s-a produs
rar. Aici existau camere pentru o persoanå, dar
aveau presiune pozitivå.[8]

În celålalt spital, transmiterea gripei la pacien¡ii
copii a fost observatå mai des printre pacien¡ii din
aceea¿i camerå, mai ales la cei din paturile
alåturate. Pacien¡ii din alte camere din acela¿i salon
nu s-au infectat, de¿i u¿ile camerelor erau deschise
¿i pacien¡ii cu gripå nu au fost interna¡i în camere
cu presiune negativå. [9] Aceste douå studii aratå
cå modul predominant de transmitere a fost fie
prin picåturi mari sau prin contact direct sau
indirect.

2.2. Transmiterea prin contact
Transmiterea prin contact poate apårea fie prin

contactul direct al pielii, fie prin contactul indirect
cu virusul din mediul înconjuråtor ¿i infectarea ¡e-
sutului conjunctiv, nasului ¿i gurii, care se întâm-
plå de obicei prin mâinile contaminate.
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Contactul direct implicå un contact corporal
¿i transferul fizic de microorganisme dintre o
persoana infectatå sau colonizatå ¿i o poten-
¡ialå gazdå. A¿a se întamplå când un HCW
întoarce un pacient, îl îmbåiazå sau când face
alte activitå¡i legate în îngrijirea acestuia, care
necesitå un contact personal direct. Trans-
miterea prin contact direct poate så aparå ¿i
între doi pacien¡i, din care unul reprezintå sursa
infec¡iei ¿i celålalt o posibilå gazdå.
Contactul indirect implicå contactul dintre
o poten¡ialå gazdå cu un obiect-intermediar
infectat, de ex. suprafe¡e contaminate, echi-
pament pentru îngrijirea pacien¡ilor, instru-
mente sau lenjerie sau mâini contaminate
care nu au fost spålate sau månusi contami-
nate care nu au fost schimbate între pacien¡i.

Dovezile pentru transmiterea prin contact apar
din experimentele în care infec¡ia cu gripå a fost
induså prin picåturile nazale, [41] sugerând un
posibil mod de transmitere prin contact (ex. Infec-
tarea intranazalå prin degete contaminate).

Virusul gripei umane rezistå 24-48 de ore pe
suprafe¡e fårå spori ¿i 8-12 ore pe pânzå, hârtie ¿i
¿erve¡ele la o umiditate de 35-49% ¿i temperatura
de 28 grade celsius. Virusul poate fi transmis de
pe suprafe¡ele fårå pori pe mâini timp de 24 de
ore ¿i de pe ¿erve¡elele de hârtie pe mâini timp de
15 minute. Totu¿i, virusul gripei poate fi luat de
pe mâini timp de 5 minute ¿i numai dacå titrurile
virale au fost mari. [42] Supravie¡uirea virusului
depinde ¿i de condi¡iile de mediu. [43]

2.3. Transmiterea pe calea aerului.
Transmiterea pe calea aerului apare prin

împrå¿tierea fie a nucleilor de picåturå (particule
< 5µm din picåturile evaporate ce con¡in microor-
ganisme care pot råmâne suspendate în aer pe-
rioade lungi de timp), fie a particulelor de praf ce
con¡in agent infec¡ios.

Aceastå transmitere poate avea ca rezultat dis-
persia mare a agentului infec¡ios prin curen¡ii de
aer ¿i inhalarea de cåtre o posibilå gazdå din
aceea¿i camerå cu pacientul surså, dar la distan¡å
mai mare, în func¡ie de factorii de mediu; de aceea
este nevoie de o ventilare specialå a aerului pentru
a se preveni transmiterea pe calea aerului.

Pânå acum, studiile disponibile nu au de-
monstrat clar rolul acestei transmiteri în gripa
umanå. Cele mai bune dovezi sunt ob¡inute dintr-
un studiu din 1979 asupra transmiterii gripei într-
un avion. [44] Pasagerii, inclusiv un pasager care
s-a îmbolnåvit acut cu o tulpinå nouå de gripå:
(H3N2), au fost re¡inu¡i pe pistå 4-5 ore. În acest
timp sistemul de ventila¡ie a fost oprit 2-3 ore. De¿i

pasagerul bolnav a stat în avion tot acest timp,
ceilal¡i pasageri ¿i echipajul au putut ie¿i. Pasagerii
(inclusiv cazul index) au fost, în cele din urmå,
despår¡i¡i în douå grupuri ¿i au plecat spre desti-
na¡ie în douå avioane.

În 72 de ore, 72% dintre pasageri ¿i echipaj s-
au îmbolnåvit de o boalå asemånåtoare gripei (91%
confirma¡i cu gripå). Riscul îmbolnåvirii a depins
de timpul petrecut la bord. Totu¿i, nu au existat
diferen¡e între grupurile din cele douå avioane,
sugerând ca expunerea într-un avion cu ventilare
standard nu cre¿te riscul îmbolnåvirii. De¿i trans-
miterea pe calea aerului este o posibilå explica¡ie,
råspândirea prin picåturi ¿i contact nu pot fi excluse
deoarece pasagerii ¿i echipajul au trecut la distan¡å
de 1 metru pe lângå pasagerul care tu¿ea, în drum
spre diverse locuri în avion.

Studiile experimentale pe animale sunt o surså
de dovezi pentru transmiterea gripei pe calea
aerului; [34, 45-47], totu¿i nu este clar dacå aceste
rezultate pot fi extrapolate la oameni.

ANEXA 3
Måsuri standard ¿i måsuri de prevenire a
transmiterii

1. MÅSURI STANDARD [10]

Introducere

Måsurile standard trebuie folosite pentru to¡i
pacien¡ii spitaliza¡i, oricare ar fi diagnosticul lor
sau etapa posibilå a infec¡iei. Måsurile standard
se aplicå cu privire la:

Sânge
Toate fluidele corporale, secre¡ii ¿i excre¡ii
cu excep¡ia transpira¡iei, chiar dacå con¡in
sau nu sânge
Piele rånitå, ¿i
Membrane mucoase

Aceste måsuri au ca scop reducerea riscului de
transmitere a microorganismelor de la surse de
infec¡ie din spitale recunoscute sau nu.

Igiena manualå

Include spålarea mâinilor cu såpun ¿i apå ¿i
folosirea tampoanelor pe bazå de alcool; este
foarte importantå pentru prevenirea unei posibile
auto-contaminåri a nasului, gurii ¿i a ¡esutului con-
junctiv ¿i transferul micro-organismelor în mediul
înconjuråtor sau la al¡i pacien¡i prin mâinile conta-
minate. Mâinile trebuie spålate cu såpun, simplu
sau antibacterian, ¿i apa, când sunt vizibil murdare
sau contaminate cu material proteic. Folosirea unui
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tampon pe bazå de alcool pentru dezinfectarea de
rutinå a mâinilor este recomandatå pentru alte
situa¡ii clinice.

Executa¡i igiena manualå dupå ce a¡i atins
sânge, fluide corporale, secre¡ii , excre¡ii ¿i obiecte
contaminate, chiar dacå a¡i purtat sau nu månu¿i.
Efectua¡i igiena manualå imediat dupå ce a¡i scos
månu¿ile, înainte så atinge¡i alt pacient pentru a
evita transferul de microorganisme la al¡i pacien¡i
sau în alte medii. E posibil så fie necesar så efectua¡i
igiena manualå între sarcini ¿i proceduri pentru
acela¿i pacient pentru a preveni contaminarea altor
locuri de pe corp.

Tamponarea pe bazå de alcool

Au fost recomandate pentru igiena mâinilor
în spitale când mâinile nu sunt vizibil mur-
dare sau contaminate cu material proteic.
Dacå mâinile sunt vizibil murdare sau conta-
minate cu material proteic, trebuie så vå
spåla¡i cu apå ¿i såpun. Când vå deconta-
mina¡i mâinile cu un tampon, aplica¡i-l pe
palma unei mâini ¿i freca¡i mâinile una de
alta, acoperind toatå suprafa¡a mâinilor ¿i a
degetelor, pânå când acestea se usucå.
Urma¡i toate recomandårile producåtorului
cu privire la cantitatea de produs care trebuie
folositå.[48]
Multe studii au demonstrat cå gripa, un virus
acoperit, este sensibilå la alcool în timpul
testelor in vitro [49] ¿i in vivo, când un
dezinfectant manual pe bazå de alcool etilic
a redus virusul gripei de pe mâini la log10
>2.5.[50]. Alcoolul etilic are o activitate mai
mare împotriva viru¿ilor, decât alcoolul
isopropilic ¿i, de aceea, produsele dezinfec-
tante pentru mâini pe baza de alcool etilic
sunt preferate produselor pe bazå de alcool
isopropilic în spitalele unde este posibilå
transmiterea de AI.

Spålarea mâinilor

Când vå spåla¡i mâinile cu apå ¿i såpun, mai
întâi uda¡i mâinile, aplica¡i o cantitate de pro-
dus recomandatå de producåtor, ¿i freca¡i
mâinile cel putin 15 secunde, acoperind
toatå suprafa¡a mânilor ¿i a degetelor. Clåti¡i
mâinile cu apå ¿i ¿terge¡i bine cu un prosop
de unicå folosin¡å. Folosi¡i prosopul pentru
a închide robinetul.

Månu¿ile
Purta¡i månu¿i (curate, nesterile) când atinge¡i

sânge, fluide corporale, secre¡ii, excre¡ii ¿i obiecte

contaminate. Purta¡i månu¿i curate înainte så
atinge¡i membrane mucoase ¿i piele rånitå.
Schimba¡i månu¿ile între procedurile pe acela¿i
pacient dupå contactul cu materialul care poate
con¡ine o concentrare mare de microorganisme.
Scoate¡i månu¿ile repede, înainte så atinge¡i obiecte
necontaminate ¿i alte suprafe¡e ¿i înainte så merge¡i
la alt pacient.

Spåla¡i mâinile imediat pentru a evita transferul
de microorganisme la al¡i pacien¡i sau în alte medii.

Protec¡ia facialå

Masca
Purta¡i mascå, parte a protec¡iei faciale,
pentru a proteja membranele mucoase ale
nasului ¿i gura în timpul procedurilor ¿i a
îngrijirii pacien¡ilor, care sunt în måsurå så
genereze stropire cu sânge, fluide corporale,
secre¡ii ¿i excre¡ii.

Protec¡ia ochilor/scutul facial

Protec¡ia ochilor trebuie folositå oricare ar
fi diagnosticul, când existå riscul de conta-
minare a ochilor/¡esutului conjunctiv prin
stropiri cu sânge, fluide corporale, secre¡ii
¿i excre¡ii generate, în timpul îngrijirii pa-
cientului. Folosirea protec¡iei oculare trebuie
bazatå pe evaluarea individualå a riscului
în momentul îngrijirii pacien¡ilor.
Protec¡ia ocularå trebuie purtatå în timpul
procedurilor de generare de aerosoli (Anexa
4)
Când îngrijirea cere un contact apropiat cu
pacientul care are simptome respiratorii (ex.
Tuse, strånut), se pot produce stropiri cu se-
cre¡ii, ¿i protec¡ia ocularå trebuie folositå
când se lucreazå la mai pu¡in de 1 metru de
pacien¡ii cu boli respiratorii febrile acute.
Protec¡ia ocularå se face folosind unul din
obiectele urmåtoare:
– scutul facial
– viziera sau
– ochelari

Halatul
Pur¡ati halat (curat, nesteril) pentru protec¡ia

pielii ¿i prevenirea murdåririi hainelor în timpul
procedurilor ¿i activitå¡ilor de îngrijire care ar
putea genera stropirea cu sânge, fluide corporale,
secre¡ii sau excre¡ii. Alege¡i un halat potrivit pentru
activitatea ¿i cantitatea posibilå de fluid.

Dezbråca¡i halatul murdårit cât de repede posibil
¿i spåla¡i-va pe mâini pentru a evita transferul de
microorganisme la al¡i pacien¡i sau în alte medii.
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Protec¡ia picioarelor

De¿i nu este consideratå de obicei ca element
al måsurilor standard, protec¡ia adecvatå a picioa-
relor este un element important al protec¡iei HCW.
Spitalele trebuie så se asigure cå to¡i HCW poartå
încål¡åri potrivite, de ex. pantofi impermeabili care
acoperå bine piciorul (nu sandale), în timpul servi-
ciului.

Echipamentul pentru îngrijirea pacientului

Mânui¡i echipamentul folosit ¿i murdar de
sânge, fluide corporale, secre¡ii ¿i excre¡ii într-un
mod care så previnå expunerea pielii ¿i a mem-
branei mucoase, contaminarea hainelor ¿i trans-
ferul de microorganisme la al¡i pacien¡i ¿i în alte
medii. Asigura¡i-vå cå echipamentul refolosibil nu
este folosit pentru alt pacient pânå nu a fost curå¡at
¿i sterilizat în mod adecvat. Asigura¡i-vå cå obiec-
tele de unicå folosin¡å sunt depozitate cum trebuie.

Curå¡irea ¿i dezinfectarea mediului înconjuråtor

Asigura¡i-vå cå spitalul are måsuri adecvate
pentru igienizarea zilnicå, curå¡area ¿i dezinfec-
tarea suprafe¡elor, paturilor, noptierelor, echipa-
mentului pentru noptierå ¿i pentru alte suprafe¡e
atinse în mod frecvent ¿i asigura¡i-vå cå aceste
måsuri sunt respectate.

Lenjeria

Mânui¡i, transporta¡i ¿i steriliza¡i lenjeria folositå
¿i murdarå de sânge, fluide corporale, secre¡ii ¿i
excre¡ii astfel încât så preveni¡i expunerea pielii,
a membranelor mucoase ¿i contaminarea hainelor
¿i transferul microorganismelor la al¡i pacien¡i ¿i
în alte medii.

Sånåtatea muncii ¿i patogenii sangvini

Fi¡i aten¡i la prevenirea rånirii când folosi¡i ace,
scalpele ¿i alte instrumente ascu¡ite; când mânui¡i
obiectele tåioase dupå proceduri, când le spåla¡i
¿i când depozita¡i acele folosite. Nu introduce¡i
niciodatå, dupå folosire, acele în înveli¿ul de
protec¡ie, nu le manipula¡i folosind ambele mâini
sau nu folosi¡i nici o altå tehnicå „dintr-o mi¿care“
sau un mecanism mecanic de prindere a înveli¿ului
acului. Nu scoate¡i acele folosite din seringa cu
mâna ¿i nu îndoi¡i, rupeti sau manipula¡i cu mâna
în vreun alt mod acele folosite.

A¿eza¡i seringile de unicå folosin¡å utilizate ¿i
acele, lamele de scalpel ¿i alte obiecte ascu¡ite într-
un co¿ de gunoi rezistent, care trebuie plasat cât
mai la îndemânå, în zona în care respectivele

obiecte sunt folosite. Evita¡i folosirea seringilor
refolosibile, dar dacå sunt necesare, aseza¡i serin-
gile ¿i acele într-un container rezistent pentru a le
transporta în zona pentru sterilizare. Folosi¡i
mu¿tiuce, pungi de resuscitare sau alte instrumente
de ventilare ca alternativå la metodele de resusci-
tare gurå la gurå în zonele unde se preconizeazå
nevoia de resuscitare.

Plasarea pacientului

Plasa¡i un pacient care contamineazå mediul
sau care nu (sau de la care se a¿teaptå sa nu) ur-
meazå regulile de igienå sau contol al mediului
într-o camerå pentru o singurå persoanå.

Dacå o astfel de camerå nu este disponibilå,
consulta¡i-vå cu profesioni¿tii în controlul infec¡iei
în ceea ce prive¿te plasarea pacientului sau alte
alternative.

Informa¡ii despre måsurile standard ¿i pentru
transmiterea prin picåturi „Ghid practic pentru con-
trolul infec¡iei în spitale“ pe: http://wpro.who.int/
publications/PUB_ 9290222387. html

Prevenirea infec¡iilor dobândite în spital „Ghid
practic“ pe: http://who.int/csr/resources/publications/
drugresist/WHO_CDS_CSR_ EPH_202_12/en

Informa¡ii despre igiena manualå
„Ghidul WHO despre igiena manualå în

acordarea îngrijirii (proiect avansat): sumar“
http://www.who.int/patientsafety/evens/05/

HH_Guidelines_100ct2005_AdvDraft_FINAL.pdf

2. MÅSURI ÎMPOTRIVA TRANSMITERII

Måsurile împotriva transmiterii (picåturi, con-
tact pe calea aerului) vor fi folosite în plus pe lângå
måsurile standard când se asigurå îngrijirea paci-
en¡ilor suspec¡i sau confirma¡i ca fiind infecta¡i cu
patogeni foarte transmisibili sau importan¡i epide-
miologic pentru care måsurile adi¡ionale, dincolo
de måsurile standard, sunt necesare pentru a în-
trerupe transmiterea în spitale.

Måsuri împotriva transmiterii prin picåturi

Plasarea pacientului: camerå pentru o sin-
gurå persoanå; dacå nu este posibil folosi¡i
gruparea, påstrând cel pu¡in 1m între paturile
pacien¡ilor.
Folosi¡i masca chirurgicalå sau de procedurå
când intra¡i în camera pacientului; folosirea
må¿tii este obligatorie dacå lucra¡i la mai
pu¡in de 1m de pacient.
Transportarea pacientului: limita¡i mi¿carea
acestuia; folosi¡i masca chirurgicalå pentru
pacient.
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Måsuri împotriva transmiterii prin contact

Folosi¡i pentru orice contact cu pacientul sau
cu mediul pacientului:

– Månu¿i:
Curate, nesterile, pentru ambele mâini
Trebuie så acopere man¿eta halatului
Trebuie purtate doar o datå ¿i depozitate
corect

– Halat:
De unicå folosin¡å din fibre sintetice sau
unul de pânzå ce poate fi spålat
Asigura¡i-vå ca are mårimea potrivitå
pentru a acoperi în întregime zona care
trebuie protejatå
Trebuie, de preferin¡å, purtate doar o datå
¿i apoi depozitat sau dat la spålat, dupå caz,
dupå care se efectueazå igiena manualå.

– Utiliza¡i fie echipament de unicå folosin¡å,
fie aloca¡i echipament ca: stetoscop, tensiometru,
termometru etc. unui singur pacient.Dacå este
nevoie så-l folosi¡i pentru mai mul¡i pacien¡i,
acesta trebuie så fie curå¡at ¿i dezinfectat între
utilizåri.

– Este foarte important ca HCW så se ab¡inå
så-¿i atingå ochii, nasul, gura cu månu¿ile posibil
contaminate sau cu måna goalå.

– Evita¡i contaminarea suprafe¡elor dimprejur
care nu sunt necesare direct îngrijirii pacientului
(ex. Mânerul u¿ii, întrerupåtoarele).

Måsuri împotriva transmiterii pe calea aerului

Când intra¡i în camera/zona de izolare sau
când îngriji¡i un pacient cu o boalå con-
tractatå pe calea aerului din alt spital, folosi¡i
un respirator, cel pu¡in la fel de protector ca
N95 certificat de NIOSH, EU FFP2, sau un
echivalent (Anexa 4) [10]
Trebuie folosite proceduri corecte pentru
selectarea unui respirator care se potrive¿te
bine ¿i trebuie sigilat de fiecare datå când
este purtat.
Aceste måsuri includ ¿i controlul mediului,
ca plasarea pacientului într-o camera/zona
de izolare (presiune negativå) a infec¡iei
produså pe calea aerului . [5]

Informa¡ii despre måsurile împotriva trans-
miterii

„Ghid practic pentru controlul infec¡iei în
spitale“ pe: http://www.wpro.who.int/publications/
PUB_9290222387.html

„Prevenirea infec¡iilor dobândite în spital. Ghid
practic“ pe: http://www.who.int/csr/resources/
publications/drugresist/WHO_CDS_CSR_eph_
2002_12/en/

Informa¡ii despre camerele de izolare pentru
infec¡ia dabânditå pe calea aerului

„Ghid pentru controlul infec¡iei în mediul în-
conjurator, în spitale, 2003“ pe: http://
www.cd.c.gov/ncidod/gl_environinfectin.html

ANEXA 4
Protec¡ia respiratorie

1. PROCEDURILE DE GENERARE DE AEROSOLI,
DE MARE RISC

Este probabil ca procedurile de generare de
aerosoli så creascå poten¡ialul de imprå¿tiere a aero-
solilor respiratorii cu particule mici (nuclei de picå-
turå) în vecinåtatea imediatå a unui pacient cu AI.

Exemplu de generare de aerosoli:
Intubarea endotrehealå
Administrarea medica¡iei aerosolizatå sau
vaporizatå (aceastå cale de administrare
trebuie descurajatå pentru pacien¡ii infecta¡i
cu AI, dacå nu se garanteazå respectarea
måsurilor împotriva transmiterii pe calea
aerului);
Diagnosticarea prin induc¡ia sputei
Bronhoscopie
Aspira¡ia trahealå
Îngrijirea traheostomiei
Fizioterapia toracelui
Aspirarea nasogaringianå
Ventilarea cu presiune pozitivå prin masca
facialå (ex. BIPAP, CPAP)
Ventilarea oscilatorie cu frecven¡å înaltå
Manevrele de resuscitare
Excizia postmortem a ¡esutului pulmonar

Transmiterea de SARS la HCW în Toronto,
Canada, a fost asociatå cu intubarea, cu aspirarea
înainte de intubare ¿i manipularea må¿tilor de
oxigen. [52.53]. Transmiterea în Hong Kong SAR
a fost asociatå cu folosirea unui nebulizator pentru
medica¡ie. [54] De¿i riscul procedurilor de gene-
rare de aerosoli nu a fost evaluat în privin¡a gripei,
sunt necesare måsuri adi¡ionale pentru HCW care
efectueazå proceduri de generare de aerosoli la pa-
cien¡ii infecta¡i cu AI. [55] PPE trebuie så acopere
toracele, bra¡ele ¿i mâinile ca ¿i ochii, nasul ¿i gura.

Acoperirea pårului este op¡ionalå.

2. PROTECºIA RESPIRATORIE PENTRU
PROCEDURILE DE GENERARE DE AEROSOLI

Un respirator cel pu¡in la fel de performant
ca un N95 certificat de NIOSH, EU FFP2
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sau un echivalent, este nivelul minim de pro-
tec¡ie cerutå pentru HCW care efectueazå
procedurile
Criterii corecte de selectare a respiratorului
care se protrive¿te bine ¿i verificarea sigi-
liului de fiecare datå când se poartå un res-
pirator de unicå folosin¡å, înainte de a intra
în camera/zona de izolare.
Respiratorul trebuie så stea fix pe fa¡å pentru
a proteja complet HCW de expunerea la
aerosoli cu particule mici.

3. CONTROLUL MEDIULUI PENTRU
PROCEDURILE DE GENERARE DE AEROSOLI

Efectuarea procedurii într-o camera cu
presiune negativå (dacå este posibil)
Dacå nu este disponibilå o camerå cu
presiune negativå:
– Efectua¡i procedura într-o camera pentru

o singurå persoanå, cu u¿a care se în-
chide, departe de al¡i pacien¡i

– Dacå e posibil, spori¡i schimburile de aer,
crea¡i presiune negativå cåtre hol ¿i evi-
ta¡i recircularea aerului din camerå ( cu-
ren¡ii de aer så se îndrepte în afarå); [19,21]

– Dacå recircularea aerului din aceste ca-
mere nu se poate evita, trece¡i aerul printr-
un filtru HEPA înainte de recirculare.

– ºine¡i u¿ile închise cu excep¡ia intrårii sau
ie¿irii din camerå ¿i reduce¡i la minimum
intrarea ¿i ie¿irea în timpul procedurii

– Pot fi folosite pentru pacien¡ii intuba¡i sis-
teme de ventila¡ie închise

4. SELECTAREA ECHIPAMENTULUI DE
PROTECºIE RESPIRATORIE

Respiratoarele

HCW care lucreazå cu pacien¡i infecta¡i cu
AI trebuie så aleagå echipamentul de pro-
tec¡ie cel mai avansat, dacå este disponibil,
de preferat un respirator. Respiratoarele sunt
filtre pentru fa¡å ce au ca scop protec¡ia celui
care le poartå de aerosolii care provin de la
al¡ii, oricare ar fi mårimea particulei.
Potrivirea ¿i etan¿area respiratorului de unicå
folosin¡å sunt foarte importante. Dacå acesta
nu este potrivit ¿i nu este etan¿, particulele
din aer pot fi inhalate ¿i respiratorul nu poate
fi eficient.
Cei care poartå respiratoare trebuie instrui¡i
cum så-l fixeze pentru a ob¡ine cea mai bunå

etan¿are. Când resursele permit, trebuie så
se efectueze o probå înainte de prima
utilizare a unui respirator pentru a determina
dacå se poate face o etan¿area corectå.
O verificare a etan¿årii trebuie efectuatå de
fiecare datå când se poartå un respirator.
Folosi¡i un respirator care filtreazå mai mult
de 94% din particulele din aer.[10]

Exemplele de respiratore folosite în aceste pår¡i
ale lumii:

– Statele Unite: N95(95%), N99(99%),
N100(99,7%) certificate de NIOSH

– Australia/Noua Zeelandå: P2(94%),
P3(99.95%)

– China II (95%), I (99%)
– Japonia clasa 2 a (95%), clasa 3 a(99,9%)
– Coreea clasa 1 a (94%), special (99,95%)
– Uniunea Europeanå FFP2(95%) – clasa 2 a

sau FFP3 (99,7%), calsa a 2 a, certificate de
CE
Anumi¡i factori care trebuie lua¡i în seamå
când se aleg respiratorele în spital sunt:
pre¡ul, disponibilitatea, impactul asupra mo-
bilitå¡ii, impactul asupra îngrijirii pacien-
tului, poten¡ialul de expunere la nivele mai
mari de secre¡ii respiratorii aerosolizate ¿i
poten¡ialul respiratoarelor refolosibile de a
func¡iona ca fomites pentru transmitere.

Pentru informa¡ii despre anumite respiratoare,
vezi: http://www.cdc.gov/niosh/npptt/topics/
respirators

h t t p : / / w w w . c d c . g o v / S L T C / r e s p i r a t o r y
protection/standards.html

Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå

Må¿tile sunt indicate când se îngrijesc pa-
cien¡ii infecta¡i cu boli transmise prin picå-
turi ¿i/sau ca parte a protec¡iei faciale în tim-
pul îngrijirii pacientului care poate genera
stropiri cu sânge, fluide corporale, secre¡ii
¿i excre¡ii.
Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå nu oferå
o protec¡ie respiratorie adecvatå împotriva
aerosolilor cu particule mici (nuclei de picå-
turå) ¿i nu trebuie folosite în cazul bolilor
transmisibile pe cale aerianå decât dacå nu
sunt disponibile respiratoare; [56-58] dacå
nu existå respiratoare disponibile, folosi¡i o
mascå strânså.
Nu existå standarde minime sau metode de
testare standard în ceea ce prive¿te eficien¡a
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må¿tii chirurgicale ¿i existå o varietate mare
de må¿ti cu un grad divers de eficien¡å.
Må¿tile chirurgicale ¿i de procedurå nu pot
fi ajustate ¿i, astfel, nu împiedicå påtrunderea
microbilor pe lângå marginea må¿tii când
utilizatorul inspirå, lucru care reprezintå o
limitare majorå în protec¡ia împotriva nu-
cleilor de picåturå. [59]
Må¿tile chirurgicale sunt disponibile în douå
tipuri de bazå: primul tip se fixeazå cu douå
legåturi, se muleazå pe fa¡å, este flexibilå
pentru a se ajusta pe nas ¿i poate fi dreaptå/
plisatå; al doilea tip este pre-modelatå, se
fixeazå cu o singurå bandå elasticå ¿i este
flexibilå în zona nasului.
Må¿tile de procedurå sunt drepte/plisate ¿i
se fixeazå dupå urechi. Toate må¿tile trebuie
så fie impermeabile într-o anumitå måsura
dar må¿tile chirurgicale trebuie så se con-
formeze unor standarde specifice de pro-
tec¡ie împotriva intrårii sângelui ¿i a altor
fluide corporale.

ANEXA 5
Programe na¡ionale de control al infec¡iei

Autoritatea sanitarå responsabilå trebuie så dez-
volte un program na¡ional sau regional pentru con-
trolul infec¡iei pentru a sus¡ine loca¡iile de îngrijire
a sånåtå¡ii så reducå riscul infec¡iilor dobândite în
procesul de acordare a serviciilor de sånåtate.

Informa¡ii mai detaliate despre programele de
control al infec¡iei gåsi¡i în „Prevenirea infec¡iilor
dobândite în spital: ghid practic“ pe adresa de internet:
http://www.who.int/csr/resources/publications/
drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_ 2002_12/en/

Aceste programe trebuie:

så stabileascå obiective na¡ionale relevante
în concordan¡å cu alte obiective na¡ionale
pentru îngrijirea sånåtå¡ii;
så creeze ¿i så înnoiascå regulat informa¡iile
din ghidurile pentru supraveghere, profilaxie
¿i control al infec¡iei;
så dezvolte un sistem na¡ional de monito-
rizare a unor anumite infec¡ii ¿i så evalueze
eficien¡a interven¡iilor;
så armonizeze programele de instruire ini-
¡iale pentru HCW cu cele care urmeazå;
så faciliteze accesul la materialele ¿i pro-
dusele esen¡iale pentru igienå ¿i siguran¡å;

så încurajeze spitalele så promoveze cele
mai bune practici de control al infec¡iei;
så încurajeze spitalele så monitorizeze
infec¡iile asociate cu oferirea serviciilor de
sånåtate ¿i så ofere feedback HCW implica¡i.

Autoritatea sanitarå na¡ionalå sau regionalå
trebuie så desemneze o agen¡ie care så verifice
programul (un departament ministerial, institu¡ie
sau alt corp) ¿i så planifice activitå¡ile na¡ionale
cu ajutorul unui comitet na¡ional de exper¡i.

Comitetul na¡ional pentru controlul infec¡iei
trebuie:

så aprecieze riscurile asociate cu tehnologia
modernå ¿i så monitorizeze riscul dobândirii
unei infec¡ii de la noile aparate ¿i produse
înainte de aprobarea utilizårii lor;
så aprecieze ¿i så se implice în investigarea
epidemiilor;
så comunice ¿i så coopereze cu alte comitete
care au interese comune ca: farmacia ¿i tera-
pia, utilizarea antibioticelor, biosiguran¡a,
sånåtatea ¿i siguran¡a, managementul de¿e-
urilor ¿i comitetele pentru transfuzia de sânge.

Fiecare spital trebuie:

så conceapå un program de control al in-
fec¡iei pentru a asigura buna stare a paci-
en¡ilor, a HCW, a vizitatorilor ¿i a mediului
înconjuråtor;
så conceapå un plan de lucru anual ¿i så
promoveze buna îngrijire a sånåtå¡ii, izo-
larea corectå, sterilizarea ¿i alte practici
pentru controlul infec¡iei, instruirea HCW
¿i supravegherea epidemiologicå;
så ofere resurse suficiente pentru a sus¡ine
programul de control al infec¡iei.

Prevenirea expunerii pacien¡ilor ¿i a HCW la
risc este problema fiecårei persoane din spital care
trebuie sus¡inutå de conducerea administrativå.

ANEXA 6
Camerele de izolare pentru infec¡ia
transmisibilå pe calea aerului

Caracteristicile camerei de izolare
Måsurile împotriva transmiterii pe calea aerului

includ controale ale mediului înconjuråtor precum:
plasarea pacientului într-o camerå sau zonå de
izolare (cu presiune negativå). (vezi fig.4). {15}



144 REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOL. IX, NR. 3-4, AN 2006

Figura 4.
Principiile generale ale unei unitå¡i de izolare

A. Zona de dezinfec¡ie
B. Depozit pentru haine, PPE nou.
C. Sac rezistent pentru depozitarea PPE uzat.
D. Suporturi de perete pentru tampoanele pe bazå de alcool
E. Ferestre doar spre exterior. Interzis publicului

Pentru mai multe informa¡ii acceseazå: http://
www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_environinfection.html

Pentru informa¡ii suplimentare despre måsurile
de izolare vezi: “Ghid practic pentru controlul
infec¡iei în spitale„, pe adresa

h t tp : / /www.wpro .who. in t /publ ica t ions /
PUB_9290222387.htm

 „Prevenirea infec¡iilor dobândite în spital:

“Ghid Practic„ pe adresa:
http://www.who.int/csr/resources/publications/

drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12/en/
Pentru informa¡ii suplimentare despre igiena

mâinilor acceseazå “Ghidul WHO pentru igiena
mâinilor în îngrijirea sånåtå¡ii (proiect avansat)”:
rezumat pe adresa:

http://www.who.int/pacientsafety/events/05/
global_challenge/en.index.html

Listå de verificarea dotårilor pentru camera de izolare/zona pentru cårucioare/maså
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ANEXA 7
Folosirea dezinfectan¡ilor

ALCOOLUL ªI CLORUL

Spitalele cu resurse limitate ar putea så nu aibå
acces la dezinfectante standard de spital. Alcoolul
¿i clorul sunt alternative acceptabile când sunt
folosite dupå cum se indicå mai jos:

ALCOOLUL

Alcoolul este eficient împotriva virusului gripal.
[49] Alcoolul etilic (70%) este un germicid puternic
cu spectru larg ¿i este considerat net superior
alcoolului isopropilic. Alcoolul este deseori folosit
pentru dezinfectarea suprafetelor mici (ex. dopuri
de cauciuc pentru fiolele pentru mai multe doze
de medica¡ie ¿i termometre). Pentru cå alcoolul
este inflamabil, folosirea ca dezinfectant pentru
suprafe¡e trebuie limitat la zone mici ¿i numai în
locuri bine ventilate. Alcoolul poate produce
decolorarea, umflarea, întårirea ¿i cråparea
cauciucului ¿i a anumitor tipuri de plastic dupå
folosirea îndelungatå ¿i repetatå.

HIPOCLORITUL DE SODIU

Clorul este un dezinfectant puternic ¿i eficient,
dar este repede dezactivat în prezen¡a materialului

organic. Ingredientul såu activ, hipocloritul de
sodiu este eficient pentru uciderea bacteriilor,
ciupercilor ¿i a viru¿ilor, inclusiv a virusului gripal.

Clorul diluat folosit în gospodårie func¡ioneazå
dupå perioade de contact diverse (de la 10 la 60 de
minute), este disponibil la pre¡ mic ¿i poate fi
recomandat pentru dezinfec¡ie în spitale. Totu¿i,
clorul iritå membranele mucoase, pielea, se
descompune la cåldurå ¿i luminå ¿i reac¡ioneazå
repede cu alte substan¡e chimice. De aceea, este
indicat så fi¡i precau¡i când utiliza¡i clorul. Folosirea
necorespunzåtoare a clorului poate så-i reducå
eficien¡a ¿i poate avea ca rezultat rånirea HCW.

MODURI DE PREPARARE/FOLOSIRE A
CLORULUI DILUAT

Folosi¡i masca, månu¿i de cauciuc ¿i ¿or¡
impermeabil. Sunt recomanda¡i ochelarii
pentru protec¡ia ochilor de stropire.
Amesteca¡i ¿i folosi¡i solu¡ia de clor în zone
bine ventilate.
Amesteca¡i clorul cu apå rece pentru cå apa
fierbinte descompune hipocloritul de sodiu
¿i îl face ineficient.
Clorul care con¡ine 5% hipoclorit de sodiu
trebuie diluat ca în tabelul de mai jos:

Hipocloritul de sodium: concentra¡ie ¿i utilizare

*ppm, pår¡i la milion
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MÅSURI DE PRECAUºIE PENTRU FOLOSIREA
CLORULUI:

Clorul poate fi coroziv în cazul metalelor ¿i
poate distruge suprafe¡ele vopsite.
Evita¡i contactul cu ochii. În caz contrar, clå-
ti¡i imediat cu apå timp de 15 min ¿i consul-
ta¡i un doctor.
Clorul nu trebuie folosit împreunå sau ames-
tecat cu al¡i detergen¡i de uz casnic pentru
ca ace¿tia îi reduc eficien¡a ¿i pot provoca
reac¡ii chimice.
Când clorul este amestecat cu detergen¡i
acizi (ca cei pentru curå¡area toaletei) se pro-
duce un gaz toxic care poate cauza råni ¿i
chiar moartea. Dacå este nevoie folosi¡i mai
întâi detergen¡ii ¿i clåti¡i bine cu apå înainte
de folosirea clorului pentru dezinfec¡ie.
Clorul nediluat produce un gaz toxic când
este expus la luminå ¿i trebuie ¡inut într-un
loc rece, întunecat ¿i nu la îndemâna copiilor.
Hipocloritul de sodiu se descompune în
timp. Pentru a-i asigura eficien¡a procura¡i
clor recent produs ¿i evita¡i stocarea unei
cantitå¡i prea mari.
Solu¡ia de clor diluat trebuie fåcutå zilnic,
etichetatå ¿i datatå iar cantitå¡ile nefolosite
trebuie aruncate la 24 de ore dupå pregåtire.
Materialele organice inactiveazå clorul,
suprafe¡ele trebuie curå¡ate de materiale
organice înainte de a fi dezinfectate cu clor.
Påstra¡i clorul diluat acoperit, protejat de
lumina soarelui, într-un loc întunecat (dacå
e posibil) ¿i nu la îndemâna copiilor.

ANEXA 8
Informa¡ii despre AI ¿i contactul cu gåini, ra¡e ¿i
alte animale

Evita¡i contactul cu fermele de pui, ra¡e sau
orice ferme unde au existat animale bolnave,
tåiate sau suspicionate de AI.
Dacå, din neaten¡ie, a¡i intrat în contact cu
un mediu unde existå/au existat pui mor¡i,
spåla¡i-vå mâinile bine ¿i supraveghea¡i-vå
temperatura timp de 7 zile. Dacå face¡i brusc
febrå (>38°C) sau ave¡i semne de boalå
respiratorie, consulta¡i doctorul pentru me-
dica¡ie antiviralå.
Dacå a¡i intrat în contact cu påsåri care au
murit de AI sau cu fecalele acestor påsåri,
consulta¡i doctorul pentru a va instrui în ceea
ce prive¿te ob¡inerea tratamentului sau a me-
dica¡iei pentru profilaxie, dacå este necesar.

ANEXA 9
Profilaxia antiviralå dupå expunerea la AI

Medicamentele antivirale ¿i-au dovedit eficien¡a
în tratamentul ¿i preven¡ia gripei A de sezon. [60-

61] Sunt necesare date suplimentare despre rolul
antiviralelor în tratamentelor ¿i profilaxia AI.
Inhibitorii antivirali M2 mai vechi (amantidinå ¿i
ramatidinå) sunt ineficien¡i împotriva AI A(N5N1)
in vitro, [62] dar AI A(H5N1) este sensibilå in vitro
la inhibitorii de neuraminidazå (oseltamivir ¿i
zanamivir). [63-65] Doza minimå ¿i durata
tratamentului împotriva AI cu inhibitori de
neuraminidazå sunt necunoscute.

În rapoartele de pânå acum, din 25 de pacien¡i
cu AI A(N5N1) care au primit oseltamivir, 19 au
murit. E posibil ca totu¿i tratamentul så fi fost
început prea tarziu ca så fie eficient. [7,28]
Dezvoltarea unei rezisten¡e antivirale este o
problemå ¿i rezitentå la oseltamivir a fost detectatå
la izolate de AI A(H5N1) de la câ¡iva pacien¡i
trata¡i cu oseltamivir. [66, 67] Chiar dacå s-au dove-
dit eficien¡i pentru tratamentul sau profilaxia AI
A(N5N1), inhibitorii de neuraminidazå sunt
scumpi ¿i proviziile curente sunt limitate.

Spitalele trebuie så respecte politica na¡ionalå
a profilaxiei cu antivirale pentru HCW care
îngrijesc pacien¡ii infecta¡i cu AI

PROFILAXIA CU ANTIVIRALE PENTRU HCW
POSIBILI EXPUªI [7]

HCW trebuie så ia 75mg de fosfat de oselta-
mivir în fiecare zi timp de cel pu¡in 7 zile
începând imediat, sau cât de repede posibil,
dupå expunerea neprotejatå (48 de ore) la
un pacient infectat cu AI A(N5N1); pro-
filaxia trebuie så continue pânå la 1 såptå-
mânå dupå ultima expunere neprotejatå.[7]

ANEXA 10
Model de formular de monitorizare a unei boli
asemånåtoare gripei la un HCW

NUME:_____________________ Nr. telefon
acaså:______________

FUNCºIA:___________________Locul de
muncå:______________

Data/Datele expunerii (a se lista toate datele,
folosi¡i pagina pe verso daca e necesar):___/___/
______ ___/___/______

Tipul de contact cu pacientul cu AI, mediul
pacientului sau virusul:

____________________________________________________________________________
S-a folosit echipamentul personal de protec¡ie

(PPE): NU____ DA____
Dacå da, lista¡i PPE folosit (ex. Halat, månu¿i,

respirator, masca chirurgicalå, protec¡ie ocularå,
etc.):____________________________________

Lista¡i orice expunere în afara locului de muncå
(ex. Expunerea la påsåri sau persoane cu boli
respiratorii febrile acute grave):_______________
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Va rugåm så vå verifica¡i temperatura de douå
ori pe zi (diminea¡a AM; dupå-amiaza, PM) timp
de 10 zile dupå îngrijirea unui pacient infectat cu
AI (inclusiv 10 zile dupå ultima expunere). De
asemenea monitoriza¡i-vå în ceea ce prive¿te
oricare dintre urmåtoarele simptome ale gripei:

Febra>38°C
Tuse
Instalarea acutå a unei boli respiratorii

MULºUMIRI

Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii (OMS) dore¿te
så mul¡umeascå Funda¡iei Alfred P. Sloan pentru
ajutorul oferit la aceastå lucrare . WHO dore¿te så
mul¡umeascå exper¡ilor din toatå lumea care au
contribuit la pregåtirea acestui document, inclusiv
M Bell ¿i DM Cardo, Divizia de Promovare a
Calitå¡ii Serviciilor de Sånåtate, Centrelor de
Prevenire ¿i Control al Bolii din Atlanta, SUA; AA
Merianos, Universitå¡ii tehnologice Curtin,
Australia; J. Morisson ¿i T.Tam, Centul de
Prevenire ¿i Control al Bolilor Infec¡ioase, Agen¡ia
pentru Sånåtate Publicå din Canada; WH Seto,
Departamentul de microbiologie, Universitatea din
Hong Kong ¿i Spitalului Regia Maria (Queen
Mary), China, Regiunea Administrativå Specialå

Hong Kong; R. Young, Centrul pentru Protec¡ia
Sånåtå¡ii, Departamentul pentru Sånåtate, China,
Regiunea Administrativå Specialå Hong Kong.

Acest document este produsul unor eforturi de
colaborare prin intermediul WHO, conduse de
Departamentul pentru Råspuns ¿i Supraveghere a
Bolilor Transmisibile din Biroul Regional WHO
pentru Pacificul de Vest (CSR/WPRO) ¿i
Departamentul de alerta în caz de epidemie ¿i
pandemie ¿i råspuns din Sediul Central WHO (EPR/
HQ), cu o contribu¡ie semnificativå a angaja¡ilor
din alte birouri regionale WHO ¿i a multor parteneri
ce colaboreazå cu WHO din întreaga lume.

G. Dzieban (Banca de dezvoltare asiaticå ¿i
CSR/WPRO), K. Harriman (EPR/HQ) ¿i CL Pessoa
– Silva (EPR/HQ) au coordonat pregåtirea acestui
document.

Durere în gât
Artralgie
Mialgie sau obosealå
Simptome gastointestinale (ex. Diaree,
vomå, dureri abdominale)

Dacå apar simptome de boalå asemånåtoare
gripei (ILI), limita¡i imediat contactul cu ceilal¡i,
izola¡i-vå din zonele publice ¿i anun¡a¡i ________
la ___________
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