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Informații privind infecțiile asociate asistenței medicale înregistrate la nivelul Spitalului Boli Cronice Călinești în anul 2021 
 

 
Infectiile asociate asistentei medicale (IAAM) 

In Spitalul Boli Cronice Calinesti activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale face parte din obligaţiile 
profesionale ale personalului.  

O infecție asociată asistenţei medicale poate avea originea: 
• Dobandita in cursul spitalizării actuale (debutul simptomelor a aparut la ≥ 48 de ore de la spitalizarea actuala). 
• Dobandita in urma altor ingrijiri in alte unitati sanitare/ centre de ingrijire  

o infectia este prezenta la internare sau debuteaza ≤ 48 de ore de la internare si prezinta istoric de ingrijiri primite anterior într-un spital/ centru 
de ingrijire 

o in cazul infecției cu Clostridium difficile: debutul simptomelor la ≤ 28 de zile de la o externare anterioară dintr-un spital/ centru de ingrijire 
o in cazul infectia cu SARS-COV2: debutul simptomelor în ziua ≥14 după internare 
o in cazul infectiei asociate intervenției chirurgicale: debutul simptomelor în primele 30 de zile sau primele 90 de zile de la intervenție, în cazul in 

care aceasta a fost profunda, implică un implant sau a afectat un spațiu/organ 
 

Monitorizarea ratei infecţiilor asociate asistenţei medicale este esenţială, aceasta fiind metoda cea mai eficientă de a identifica riscurile şi deci de a scădea 
rata infecţiilor într-o unitate sanitară.  

Scopul supravegherii este reducerea incidenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale. 
Obiectivele supravegherii sunt: 
o reducerea infecţiilor prin depistarea şi declararea; 
o cunoaşterea prevalenţei şi descrierea distribuţiei infecţiilor pe secţii şi tipuri de infecţie şi monitorizarea tendinţelor; 
o identificarea secţiilor care necesită programe de prevenire intensive şi susţinute 

Prezentarea publica pe site-ul www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro a acestor informatii se face conform conform Ord. M.S. 1101/2016. 

 
 
 

http://www.smupitesti.org/index.html
https://www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro/


                                                                                                   
 

2 / 2 
 

Spitalul de Boli Cronice Călineşti 
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - 

Romania, 

cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 

0248651280, 

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro 

Site: www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro 

 
 
 

 

Structura Origine Tip infectie 
Rata de prevalenta (%)  

Trimestru I Trimestru II Trimestru III Trimestru IV 2021 

Sectia Boli 
cronice 

Internare 
prezenta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Alta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Total IAAM tratate 0.00 0.00 0.00 -  

Compartiment 
Ingrijiri 

Paliative 

Internare 
prezenta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Alta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Total IAAM tratate 0.00 0.00 0.00 -  

Total spital 

Internare 
prezenta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Alta 

Respiratorie 0.00 0.00 0.00 - - 

Gastrointestinala 0.00 0.00 0.00 - - 

Total IAAM tratate 0.00 0.00 0.00 - - 
Concluzii: 
In trimestrele I  ,II  si III ale anului 2021: 
o Nu s-au inregistrat IAAM  

  

Elaborat de Coordonator CPIAAM, 
Medic specialist epidemiolog  

dr. Elena STOIAN-ANGHEL 
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