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SINTEZĂ 

Rolul esențial și preventiv al managementului climatului interior pentru controlul infecțiilor în 

spitale va fi discutat cu un accent deosebit pe umiditatea relativă.  În fiecare an, atât în SUA cât și 

în întreaga lume, infecțiile asociate asistenței medicale omoară mai multe persoane decât 

accidentele rutiere (Reed and Kemmerly, 2009; Anderson, 2013). Există date noi care arată 

corelația dintre umiditatea interioară de peste 40% și reducerea incidenței infecțiilor asociate 

îngrijirii medicale.  Strategiile prezente de prevenire a infecțiilor sunt discutate acum luând în 

considerare aceste noi date. 

 

IMPLICAȚII PRACTICE 

Gestionarea umidității relative a aerului interior din spitale ar putea preveni un procent semnificativ 

de infecții asociate asistenței medicale. Această strategie de prevenție se aplică în egală măsură 

clădirilor de birouri și celor rezidențiale. 

 
CUVINTE CHEIE 

Infecții asociate asistenței medicale (IAAM), Calitatea Aerului Interior (IAQ), Umiditatea Relativă 

(UR), microbiomul mediului construit, controlul microbilor din aer 

 

1 INTRODUCERE 

În SUA și Europa, erorile medicale din timpul spitalizării se numără printre cauzele principale de 

deces (James, 2013). O parte semnificativă a acestei statistici șocante o reprezintă decesele datorate 

infecțiilor noi, denumite infecții nosocomiale sau infecții asociate asistenței medicale (IAAM) pe 

care pacienții le contactează în spital. Cel puțin 10% dintre toți pacienții care sunt internați într-o 

unitate medicală pentru tratament vor suferi o IAAM (Classen et al. 2011). În mod tragic, doar în 

SUA, numărul deceselor cauzate de aceste infecții depășește 100.000 pe an. Care sunt factorii din 

spatele acestei situații și ce putem face pentru a controla epidemia? 

 

IAAM apar într-un mediu de extreme biologice care coexistă cu spații fizice limitate. Pacienții 

vulnerabili au deseori deficiențe imunitare ca urmare a bolii, medicației sau pierderii integrității 

pielii ca urmare a intervențiilor chirurgicale, tuburilor și dispozitivelor medicale invazive sau 

accidentelor. Spre deosebire de pacienți, bacteriile, virusurile și fungii care provin din microflora 

proprie pacientului, de la alte persoane din spital, sau rezervoare din mediul construit, pot fi mai 

virulente decât agenții patogeni din exteriorul spitalului. Această virulență, manifestată ca 

infectivitate sporită, rezultă din încercarea de a eradica toți agenții patogeni prin medicație 

antibiotică și dezinfectanți de menaj. Microorganismele care supraviețuiesc acestor presiuni de 

selecție puternice (supraviețuirea celui mai puternic) se reproduc rapid și repopulează mediul cu 

comunități microbiene de o diversitate redusă însă cu o infecțiozitate sporită datorită genelor 
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rezistente la medicație și modurilor de transmitere puternic adaptate mediului interior. Aceste 

cicluri evolutive apar în prezența vizitatorilor și personalului medical care răspândesc și ei, la rândul 

lor, microbi din tractul lor respirator, din haine, încălțăminte și piele - contribuind la comunitățile 

microbiene dintr-un spital. Au apărut probleme serioase pe măsură ce spitalele devin involuntar 

rezervoare și vectori pentru microorganisme infecțioase ce cauzează IAAM. 

 

Protocoalele prezente pentru control infecțiilor pun accentul preponderent pe igiena mâinilor, 

instrumentarului și suprafețelor, precum și pe regulile de tușit în public și măștile de protecție. 

Aceste strategii au drept scop întreruperea transmiterii prin contact și prin răspândirea picăturilor 

mari pe distanțe scurte, însă acestea nu împiedică picăturile mici sub formă de aerosoli care pot 

răspândi prin aer microorganisme infecțioase pe distanțe semnificative și pe perioade lungi de timp.  

Picăturile cu diametre mai mici de 5 µm, denumite nuclei de picături, sunt ușor inhalate și pot 

ajunge în straturile profunde ale tractului respirator.  Două articole (Eames et al. 2009; Fernstrom 

and Goldblatt, 2012) concluzionează că între 10% și 33% din totalul IAAM se deplasează prin aer 

la un moment dat, între sursa inițială, rezervorul, și pacientul gazdă secundar.  Până când nu se va 

controla transmiterea acestor minusculi aerosoli infecțioși, nici cea mai strictă respectare a 

protocoalelor de igienă a suprafețelor de contact nu va reuși să curme epidemia de IAAM. 

 

Acest studiu a fost conceput pentru a înțelege mai bine relația dintre condițiile din mediul interior, 

compoziția și dinamica comunităților microbiene și evoluția clinică a pacienților. Universitatea din 

Chicago, în cadrul proiectului Hospital Microbiome Project, a analizat timp de peste un an 

genotipurile de agenți patogeni pentru a înregistra microbii de la persoane, de pe suprafețe, din aer 

și din apă într-un spital nou construit. S-au monitorizat simultan parametrii climatului interior care 

ar putea influența comunitățile microbiene și, prin urmare, apariția IAAM. Aceste rezultate au fost 

apoi analizate încrucișat cu diagnosticele pacienților și durata spitalizării pentru a izola acele 

condiții intraspitalicești asociate cu IAAM în rândul pacienților. 

 

2 MATERIALE/METODE 

Zece saloane de pacienți și secțiilor de îngrijire auxiliare de pe două etaje dintr-un spital nou 

construit au fost monitorizate atât din perspectiva factorilor microbieni cât și ai construcției, 

începând cu două luni înainte ca spitalul să își înceapă activitatea în Februarie 2013, timp de un an 

după deschidere, cumulând în total 14 luni de monitorizare. Au fost selectate etajele spitalului cu 

două populații de pacienți internați diferite, un etaj cu pacienți oncologici cu perioade de tratament 

mai lungi și unul cu pacienți cu intervenții chirurgicale cu durate de tratament preconizate mai 

scurte, de câteva zile.  

 

Comunitățile microbiene au fost măsurate și înregistrate prin cuantificare ADN. Pentru această 

analiză, tehnicieni calificați din centrul medical au prelevat probe din următoarele locuri: 1. 

chiuveta pacientului și a personalului; 2. clădire, mobilier, dotări medicale și de alt tip și suprafețe 

ale echipamentelor mobile; 3. microbi din aerul evacuat din saloanele de pacienți. Dintr-un salon 

de pe fiecare etaj s-au prelevat probe zilnic, în timp ce din toate celelalte medii s-au prelevat probe 

săptămânal. Tehnicienii au prelevat probele prin ștergerea suprafețelor relevante cu tampoane 

sterile pre-umezite cu soluție salină de 0.15M. După prelevare, probele au fost imediat înghețate la 

-20 ° în așteptarea expedierii la Laboratorul Național Argonne pe gheață carbonică (Ramos și 

Stevens 2014).  S-au prelevat și analizat peste șase mii de probe. 

 

Condițiile interioare din clădire au fost monitorizate prin măsurători continue directe ale 

temperaturii, umidității relative, concentrațiilor de CO2, iluminatului și gradului de ocupare. Pentru 

monitorizarea gradului de ocupare, au fost instalați senzori cu fascicul infraroșu la ușa fiecărui 



 

 

salon pentru a înregistra de câte ori era întrerupt fasciculul de către o persoană care trecea pragul.  

Prelevarea probelor din aer s-a făcut în fiecare salon prin colectarea microbilor din aer legați de 

particule. S-a ales o foaie de filtrare HVAC de eficiență medie, s-a tăiat în 2 bucăți de 60 cm și s-a 

pus pe exteriorul grilajului de retur al fiecărui salon, pe rama albă din plafon, prinsă cu magneți 

făcuți la comandă. Mediul de filtrare a fost îndepărtat, conservat pentru extragerea microbilor și 

înlocuit săptămânal. (Ramos și Stevens, 2014) 

 

Tabelul 1. Curba eficienței pentru mediul de filtrare folosit în prelevarea pasivă a probelor de aer. 

 
S-a efectuat analiza statistică prin SPSS pentru a detecta corelații semnificative între măsurătorile 

mediului înconjurător, evoluția clinică a pacienților cu IAAM pe baza codurilor de diagnostic la 

externare ICD-9 și a duratei spitalizării conform evidențelor spitalului. 

 

3 REZULTATE 

Rezultatele prezentate au arătat că imediat după darea în folosință a spitalului, pe suprafețele de pe 

etaj și din secția de îngrijire s-a constatat o creștere semnificativă a abundenței relative de genuri și 

o scădere a Acinetobacter și Pseudomonas care erau predominante în probele prelevate înainte de 

deschidere.  

 

Probele de pe pielea pacienților au fost cele mai puțin diverse, în timp ce suprafețele care au avut 

contact cu ocupanții și cu exteriorul prin aportul de aer proaspăt, încălțămintea, hainele și 

activitățile medicale au prezentat cel mai mare grad de diversitate. 

 

În cadrul unui salon, temperaturile ridicate și iluminatul au fost consecvent asociate cu o 

disimilaritate între pielea pacientului și suprafețe, în timp ce umiditatea relativă și absolută mai 

mare au fost consecvent corelate cu o mai mare similaritate microbiană.  Similaritatea microbiană 

asociată cu pielea între membrii personalului ce munceau pe același etaj a arătat o tendință 

sezonieră cu cea mai mare similaritate spre sfârșitul verii/începutul toamnei și mai puțin iarna. Cu 

cât umiditatea era mai mare cu atât mai mare era similaritatea asociată cu nasul și mâinile între 

membrii personalului. 

 

IAAM în rândul pacienților a fost invers asociată cu umiditatea relativă ca variabilă independentă 

în respectivele saloane. Umiditatea relativă scăzută s-a corelat cu creșterea numărului de IAAM. 

 

Tabelul 2. Corelația dintre umiditatea relativă interioară medie și numărul de IAAM în 10 saloane 
pe parcursul unui an. 
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Analiză SPSS: T < 0,02 

 

4 DISCUȚIE 

Spitalul este un mediu extrem de complex pentru microbi ca urmare a curățării frecvente, ratei mari 

de rotație a pacienților și utilizării medicamentelor anti-microbiene.  Acest studiu a furnizat date 

importante pentru o mai bună înțelegere a interacțiunilor din următoarele domenii: 

1. O mai bună înțelegere a transmiterii microbilor între pielea umană, suprafețele inerte, 

aer și apă 

2. O cunoaștere mai aprofundată a caracteristicilor aerului interior și a modului în care 

acestea afectează depunerea, resuspendarea și transmiterea agenților patogeni prin pielea 

umană, suprafețele inerte, aer și apă 

3. Identificarea caracteristicilor aerului interior care influențează IAAM, durata 

spitalizării, morbiditatea și mortalitatea pacienților 
 

Acest studiu demonstrează modul în care comunitățile microbiene sunt influențate de parametrii 

interiori ai clădirii determinați de climatul local sezonier. S-a observat o corelație puternică între 

comunitățile microbiene asociate cu pacienții, personalul și suprafețele inerte. Umiditatea relativă 

interioară a fost variabila independentă cu cel mai important impact asupra acestei corelații, din 

punct de vedere statistic. 

 

5 CONCLUZII 

Datele demonstrează o asociere clară între schimbul microbian între ocupanți, IAAM și condițiile 

ambientale interioare. Dintre toți parametrii de mediu, umiditatea interioară este cel mai important 

factor determinant.  Mai exact, datele arată că UR sub 40% este asociată cu o creștere a prevalenței 

IAAM în rândul pacienților. 

 

În completarea protocoalelor standard de igienă aplicate în prezent, menținerea UR interioare între 

40% și 60% poate fi un instrument eficient și eficient din punctul de vedere al costurilor, însă 

subestimat, de a reduce răspândirea microorganismelor infecțioase și IAAM, de a îmbunătăți 

evoluția clinică a pacienților și de a reduce durata de spitalizare. 

 

Inginerii din sectorul medical și administratorii de clădiri au acum date suplimentare pentru a-și 



 

 

gândi managementul clădirii. Prin menținerea umidității și temperaturilor în domeniul preventiv 

optim, infecțiile nou dobândite de către pacienți și perioadele de spitalizare excesiv de lungi pot fi 

reduse. 
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