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Rezumat executiv
Lucrarea de față prezintă date noi despre influența mediului fizic 
spitalicesc asupra infecților asociate cu actul medical. Mai mult, 
cu ajutorul acestor date noi oferim dovezi în sprijinul revizuirii 
standardelor de calitate a aerului interior pentru îmbunătățirea 
prognosticurilor pacienților.

Provocările spitalelor în 2016
Directorii de spitale se confruntă în prezent cu două nereguli 
majore în asistența medicală.

Prima discrepanță este aceea că, în ciuda practicilor robuste 
de control al infecțiilor, mulți pacienți spitalizați contactează 
infecții asociate asistenței medicale (IAAM) care le pun în pericol 
sănătatea și chiar supraviețuirea.

A doua incongruență constă în lipsa de corelație între costul 
ridicat al spitalizării și evoluția clinică a pacienților. Acest fapt 
este mai pregnant în anumite țări, însă tendința este prezentă 
la nivel global.1 Cu toate că ambele nereguli au numeroase 
variabile, se impune o anumită întrebare - există o legătură între 
cele două?

Cu alte cuvinte, sunt cheltuielile suplimentare cu tratarea 
infecțiilor intraspitalicești parțial responsabile de costurile 
ridicate ale îngrijirii medicale și este posibil ca protocoalele 
curente de control al infecțiilor să omită o componentă 
importantă a prevenției acestora?

„Sunt cheltuielile suplimentare 
cu tratarea infecțiilor 
intraspitalicești parțial 
responsabile de costurile 
ridicate ale îngrijirii medicale 
și este posibil ca protocoalele 
curente de control al infecțiilor 
să omită o componentă 
importantă a prevenției 
acestora?”
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Îngrijirea pacienților
Persoanele spitalizate pentru boli sau accidente grave sunt mult 
prea frecvent victimele erorilor medicale pe perioada spitalizării. 
Un pacient primește doza greșită sau medicația greșită, 
contactează o IAAM, suferă escare pe perioada imobilizării la 
pat, este supus unei intervenții chirurgicale pe partea greșită a 
corpului sau cade în salon - toate acestea fiind evenimente ce 
pot fi prevenite!

Impactul exact al acestor erori asupra vieților pacienților și 
bugetelor spitalelor este foarte greu de cuantificat, însă, studiile 
conservatoare reportează că 33 din fiecare 100 de pacienți 
experimentează un anumit tip de eroare medicală în timpul 
spitalizării. Dintre aceștia, 18% contactează o IAAM.2

Prin urmare, cel puțin 9% dintre pacienți dobândesc o nouă 
infecție în timp ce sunt în spital. Costurile totale ale IAAM 
suportate de societatea americană, nu doar cheltuielile majorate 
ale spitalelor, sunt estimate la 96-147 miliarde $ doar în Statele 
Unite ale Americii. La nivel global, IAAM omoară mai multe 
persoane decât SIDA, cancerul mamar și accidentele auto la un 
loc.3

Aceasta este o situație îngrozitoare! Chirurgul și campionul 
în siguranța pacientului, Dr. Atul Gawande, referindu-se la 
victimele IAAM, spune că „putem salva cel puțin 100.000 de 
vieți”, deoarece nu este nevoie de niciun tratament. În schimb, 
spitalele au nevoie de sisteme care să ajute la rezolvarea 
aceste probleme costisitoare și prevenibile.4

„33 din fiecare 100 de pacienți 
experimentează un anumit tip 
de eroare medicală în timpul 
spitalizării. Dintre aceștia, 18% 
contactează o IAAM.”
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Finanțarea spitalelor
Costul ridicat al asistenței medicale coroborat cu numărul 
excesiv de pacienți afectați de IAAM au adus spitalele în vizorul 
publicului, organizațiilor de rambursare și guvernului SUA. Acest 
control a reiterat nevoia de publicare a ratelor de IAAM precum 
și de „stimulente” financiare în vederea reducerii numărului de 
erori. 

În acest scop, Center for Medicare and Medicaid folosește acum 
un program de Achiziții Bazate pe Valoare pentru a recompensa 
spitalele cu rate de eroare scăzute, a le penaliza pe acelea 
cu rate mari și pentru a suspenda rambursarea cheltuielilor 
spitalelor asociate cu tratarea IAAM. Plătitorii privați urmează 
acest model de rambursare bazat pe performanțe, acordând 
totodată stimulente pentru eforturile de reducere a IAAM.5

Pe lângă penalizările aplicate, costurile spitalelor pentru litigiile 
aferente IAAM pot fi enorme. Conform Hospital Professional 
Liability Benchmark Analysis (Analiza răspunderii profesionale 
de referință în sectorul medical) 2008, IAAM au reprezentat 12% 
din totalul costurilor de răspundere profesională contractate de 
unitățile de asistență medicală, iar unul din fiecare șase litigii a 
fost legat de un incident IAAM.6

„Conform Hospital Professional 
Liability Benchmark Analysis 
(Analiza răspunderii 
profesionale de referință în 
sectorul medical) 2008, IAAM 
au reprezentat 12% din totalul 
costurilor de răspundere 
profesională contractate de 
unitățile de asistență medicală, 
iar unul din fiecare șase litigii a 
fost legat de un incident IAAM.”
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În timp ce directorii din sectorul medical fac eforturi pentru 
echilibrarea bugetelor cu ratele de rambursare reduse și 
costurile operaționale crescute, iar pacienții se clatină sub 
povoara IAAM, trebuie să ne întrebăm dacă există strategii de 
administrare a clădirilor neimplementate încă și capabile să 
atenueze ambele crize ale asistenței medicale. 

Lucrarea de față va discuta gestionarea mediului 
intraspitalicesc, contextele în care pacienții contactează 
IAAM în timpul interacțiunilor cu cadrele medicale, vizitatorii 
și un amplu inventar de instrumentar medical.  O mai bună 
înțelegere a modului în care condițiile interioare influențează 
atât infecțiozitatea microbilor cât și capacitatea pacienților de a 
lupta cu infecțiile va ajuta la identificarea celor mai bune practici 
pentru reducerea IAAM.

„O mai bună înțelegere a 
modului în care condițiile 
interioare influențează atât 
infecțiozitatea microbilor cât 
și capacitatea pacienților de 
a lupta cu infecțiile va ajuta la 
identificarea celor mai bune 
practici pentru reducerea 
IAAM.”
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Clădirile și sănătatea
Dinamica microbilor în interiorul 
clădirilor
Acum mii de ani când oamenii au începu să își construiască 
adăposturi, am început, fără să știm, să influențăm comunitățile 
de virusuri, bacterii și fungi microscopice cu care coabităm.  
Pe măsura ce tehnica construcțiilor a avansat și conservarea 
energiei a devenit o prioritate, climatele interioare ale clădirilor 
au devenit strict controlate și izolate de aerul exterior. Sistemele 
mecanice de reglare a temperaturii și umidității au creat micro-
climate interioare cu presiuni evolutive („supraviețuirea celui mai 
puternic”) inexistente în mediul exterior natural. Prin urmare, 
comunitățile microbiene din clădiri au început să se diferențieze 
de cele din exterior.7 

În prezent, la secole de la construirea primelor adăposturi, trăim 
o consecință neprevăzută a mediilor noastre interioare etanșe
- agravarea bolilor cronice. Cel puțin o parte din aceste boli
au legătură cu expunerea zilnică la microorganisme care s-au
adaptat condițiilor din interior și au devenit mai infecțioase și
alergice pentru oameni.8

„În prezent, la secole de la 
construirea primelor adăposturi, 
trăim o consecință neprevăzută 
a mediilor noastre interioare 
etanșe - agravarea bolilor 
cronice.”
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De fiecare dată când o persoană intră într-o clădire 
distribuie aproximativ 37 milioane de bacterii pe ora în aerul 
înconjurător sau pe suprafețele atinse, dispersându-și propriile 
microorganisme în toată încăperea.9 Comunitatea de microbi 
astfel rezultată, denumită microbiom, este unică în fiecare 
clădire în funcție de modul în care acesta este construită, 
întreținută și de activitățile ocupanților. 

De pildă, un studiu spitalicesc a arătat că saloanele pacienților 
ventilate mecanic aveau o densitate de bacterii umane mai mare 
comparativ cu saloanele pacienților cu ferestre deschise prin 
care intră aerul exterior.10 

Pacienții spitalizați sunt expuși la microbi IAAM infecțioși 
din două surse principale: oamenii și rezervoarele clădirii. 
Un spectru larg de agenți patogeni purtați în spital de către 
pacienții bolnavi, vizitatori și personal este expulzat în clădiri în 
timpul activităților obișnuire precum vorbitul, tușitul, vomitatul, 
descuamarea pielii și trasul apei la toaletă. Un singur strănut 
dispersează aproximativ 40.000 de aerosoli infecțioși în aerul 
din încăpere, astfel că încărcătura microbiană din interior poate 
devine covârșitoare.11

„De fiecare dată când o 
persoană intră într-o clădire 
distribuie aproximativ 37 
milioane de bacterii pe ora 
în aerul înconjurător sau pe 
suprafețele atinse, dispersându-
și propriile microorganisme în 
toată încăperea.”
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Un dezechilibru de forțe 
Pe lângă numărul mare de agenți patogeni din spitale, există și 
un dezechilibru nefericit de forțe care favorizează dezvoltarea 
IAAM. În spațiile închise din spitale coexistă extreme biologice 
de potență și lipsă de apărare.

„ Figura 1 
 Ciclul microbilor infecțioși din 
spitale.”

Transmitere

Sursa 
patogenului/

Gazda primară

Transmitere

Transmitere

Gazda secundară Rezervor
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Pe de o parte sunt pacienți care pot fi în mod deosebit 
vulnerabili la infecții din pricina sistemului imunitar deficitar 
ca urmare a bolii sau medicației, barierelor cutanate afectate 
de intervenții chirurgicale sau cateterelor și mecanismelor de 
apărare deficitare ale sistemului respirator din pricina aerului 
interior uscat.

Figura 2
Apărarea pacientului versus 
potența agenților patogeni

Apărarea scăzută a 
pacientului:
* Funcție imunitară deficitară
* Piele și membrane mucoase
care nu sunt intacte
* Capacitate redusă de
vindecare a leziunilor

Potența mărită a agenților 
patogeni:
* Rezistența la antibiotice
* Gazde prolifice
* Grad mare de contagiozitate
* Formarea de rezervoare
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La cealaltă extremă se află microbii care au supraviețuit 
presiunii de selecție puternice prin medicația cu antibiotice, 
dezinfectanții menajeri și climatele interioare ale clădirilor. 

Microorganismele care au gene rezistente la medicamente 
se reproduc rapid și fiind foarte adaptate mediului interior 
repopulează spitalul cu comunități microbiene de o diversitate 
redusă însă cu o infecțiozitate sporită. 

Disponibilitatea rezervoarelor de microbi rezistenți și 
abundența de gazde secundare (pacienți) ajută la încetățenirea 
comunităților microbiene. Mai mult, aceste cicluri de reproducere 
au loc în prezența vizitatorilor și personalului medical care 
răspândesc și ei, la rândul lor, microbi. Nu este așadar 
surprinzător faptul că spitalele devin involuntar rezervoare și 
vectori pentru agenți patogeni intraspitalicești omniprezenți.
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Focusul actual pe controlul infecțiilor

Accent pe igiena mâinilor și pe protocoale
Protocoalele prezente pentru control infecțiilor spitalicești 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.  

Minimalizarea managementului aerului 
interior 
Această neatenție privind gestionarea transmiterii pe distanțe 
mari a aerosolilor infecțioși are mai multe justificări. Pe de o 
parte, epidemiologii dezbat încă importanța transmiterii pe 
calea aerului deoarece nu există date ușor de comparat privind 
microbii din aerosoli și infecțiozitatea.12 

În timp ce magnitudinea transmiterii pe calea aerului continuă să 
genereze dezacorduri, epidemiologii sunt de acord că, în ciuda 
igienei riguroase a suprafețelor pentru controlul IAAM, numărul 
cazurilor înregistrate a crescut cu 36% în ultimii 20 de ani și 
continuă să crească de la an la an.13

„În ciuda igienei riguroase a 
suprafețelor pentru controlul 
IAAM, numărul cazurilor 
înregistrate a crescut cu 36% în 
ultimii 20 de ani și continuă să 
crească de la an la an.”
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Infecțiozitatea agenților patogeni din aer depinde de 
supraviețuirea lor în aer, de capacitatea lor de a se reactiva 
după depunerea pe o suprafață sau gazdă secundară și de 
capacitatea lor de a depăși mecanismele de apărare ale 
gazdei secundare. Până de curând, monitorizarea mediului 
pentru controlul infecțiilor s-a bazat pe examinarea culturilor 
celulare care detectează doar microbi ce par a fi vii la momentul 
recoltării, ceea ce este înșelător.  

În timp ce se află suspendați în aerosolii din aer, microbii 
infecțioși sunt temporar în „modul deplasare”, părând morți și 
inactivi atunci când sunt recoltați prin probe din aer, însă atunci 
când sunt reexpuși la condițiile fiziologice din următorul pacient, 
mulți dintre acești microbi se rehidratează și devin foarte 
infecțioși .14 

Prelevarea probelor din aer ce exclude, în mod eronat, 
agenții patogeni inactivi din aerosolii minusculi și, prin urmare, 
subestimează încărcătura infecțioasă a aerului interior, 
contribuie la concentrarea atenției pe transmiterea prin 
comportamentul clinicienilor și contact, trecând cu vederea 
importanța transmiterii pe calea aerului. 

Autorii prezentelor articole cuprinzătoare concluzionează 
că între 10% și 33% din toți agenții incriminați în IAAM se 
deplasează prin aer la un moment dat, între sursa inițială, 
rezervorul, și pacientul gazdă secundar.15 Până când nu se va 
controla transmiterea pe calea aerului a aerosolilor infecțioși, 
nici cea mai strictă respectare a protocoalelor de igienă a 
suprafețelor de contact nu va reuși să curme epidemia de IAAM.

Între 10% și 33% din agenții 
patogeni responsabili de IAAM 
se deplasează prin aer la un 
moment dat, între sursa inițială, 
rezervorul, și pacientul 
secundar. 
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Noul „microscop” al metagenomicii 

Noi instrumente de analiză genetică 
Avem în prezent noi tehnici extraordinare de secvențiere 
genetică ce pot identifica atât microbi activi cât și inactivi cu 
ajutorul „amprentelor” lor ADN și ARN.

Similar focusului tot mai mare pe lumea microscopică după 
inventarea microscopului în anii 1700, instrumentele puternice 
ale metagenomicii ne lărgesc înțelegerea microbiomului 
spitalicesc vast și dinamic, originii IAAM și evoluției rezistenței la 
antibiotice.16 

Ipotezele și presupunerile anterioare despre supraviețuirea și 
transmiterea agenților patogeni pot fi acum confirmate, adaptate 
sau abandonate!

„Noi tehnici extraordinare 
de secvențiere genetică pot 
identifica atât microbi activi 
cât și inactivi cu ajutorul 
„amprentelor” lor ADN și ARN.”
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Date noi: microbiomul spitalicesc
Pentru o mai bună înțelegere a relației dintre parametrii aerului 
interior din saloanele pacienților și incidența IAAM, s-a efectuat 
recent un studiu într-un spital nou construit cu aproximativ 250 
de paturi în partea SUA Centrale și de Nord. Temperatura, 
umiditatea absolută și relativă, nivelurile iluminatului (lux), 
schimbările aerului interior, fracțiunile de ventilație exterioară, 
nivelurile de bioxid de carbon și traficul interior din zece saloane 
au fost măsurare în fiecare oră timp de peste 13 luni.

Figura 3
Măsurători ale parametrilor din 
saloanele de pacienți

Schimbări ale 
aerului interior

Trafic de vizitatori și personal 
(întreruperi ale fasciculului)

Temperatură Umiditate absolută și 
relativă

Nivel al iluminatului 
(lux) Fracțiuni de aer exterior

Niveluri de bioxid de 
carbon

Presurizare încăpere
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Pentru aceeași perioadă, s-au analizat codurile de diagnostic 
ICD-9 ale pacienților internați în respectivele saloane pentru 
prezența IAAM și s-au efectuat analize statistice cu variabile 
multiple pentru a determina dacă condițiile interioare s-au 
corelat independent cu aceste infecții în rândul pacienților. 
Dintre toate măsurătorile de climat urmărite, s-a constat că UR 
interioară a avut cea mai mare legătură cu ratele IAAM.

Figura 4
Corelarea măsurătorilor din 
saloane

UR medie pentru toate saloanele de pacienți

Infecții asociate asistenței medicale în cele 10 
saloane monitorizate

U
m

id
ita

te
 re

la
tiv

ă



UR a fost invers proporțională cu IAAM (p< 0,02), cu alte 
cuvinte, pe măsură ce UR a crescut, rata IAAM a scăzut. 
(Spitalul a cerut sa rămână anonim.) 

Aceste constatări reconfirmă nevoia de a înțelege, monitoriza 
și gestiona hidratarea aerului interior sau umidificarea, pentru a 
reduce incidența IAAM.

17
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Hidratarea aerului interior este esențială

Un spital mai curat: transmiterea și 
viabilitatea agenților patogeni
Care sunt mecanismele prin care UR interioară se corelează 
cu prevenirea infecțiilor? UR indică procentul de vapori de apă 
din aer la o temperatură dată. Cantitatea de apă sub formă 
gazoasă purtată în aer, sau UR, afectează atât transmiterea 
cât și supraviețuirea microbilor patogeni, precum și integritatea 
mecanismelor de apărare fiziologice ale pacienților.

Transmitere
Atunci când persoanele infectate respiră, vorbesc sau tușesc, 
căile lor respiratorii umede în mod natural expulzează mii de 
picături ce conțin salivă și mucus cu microbi în aer ambiental.15 
Echilibrele termodinamice dintre aerul ambiental și picăturile 
de lichid expulzate dictează schimbările de energie și masă în 
timpul condensului și evaporării. Echilibrul vaporilor, exprimat 
ca UR, din aerul ambiental determină mărimea picăturilor, 
concentrația de săruri și viabilitatea microorganismului infecțios.  

Atunci când picăturile expulzate ajung în aerul interior uscat, 
cu o UR mai mică de 40%, acestea se contractă instant cu 
aproximativ 90%, având loc o echilibrare rapidă între nivelurile 
de umiditate din aerul interior și picătură.

„Atunci când persoanele 
infectate respiră, vorbesc sau 
tușesc, căile lor respiratorii 
umede în mod natural 
expulzează mii de picături 
ce conțin salivă și mucus cu 
microbi în aer ambiental.”
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Nucleii de picături minuscule cu diametre mai mici de 0,5 
microni pot rămâne suspendați în aer perioade îndelungate și 
pot fi transportați pe distanțe mari, crescând astfel șansele de a 
găsi un pacient secundar.  

Atunci când un pacient inhalează nucleii picăturii deshidratate în 
căile sale respiratorii umede, picăturile se rehidratează și agenții 
patogeni pot începe un nou ciclu infecțios.14

Figura 5
Agenții patogeni se deplasează 
ușor prin aerul uscat

Agenților patogeni circulă prin 
sistemul de ventilație

Bacteriile sau virusurile 
sunt expulzate în mediul 
din spital prin intermediul 
unei picături

Conductă de 
ventilație

Recirculare în flux de 
aer turbulent

Uscare rapidă a picăturilor infecțioase

Picături infecțioase 
răspândesc boala la 
pacienții spitalizați (IAAM)

Aer interior uscat (UR < 40%)



Un scenariu complet diferit întâlnim într-un salon de pacienți 
cu o UR a aerului interior între 40% și 60%. Într-o astfel de 
atmosferă, picăturile respiratorii își păstrează diametrele de 
aproximativ 100 microni. Întrucât diametrul picăturilor dictează 
distanța pe care se pot deplasa acestea și viteza cu care fac 
acest lucru, aceste picături mai mari aterizează pe suprafețele 
aflate la 120-180 cm de la sursă (o persoană care strănută, 
trage apa la toaletă) de unde pot fi eficient îndepărtate prin 
curățarea suprafețelor. 

Transmiterea prin aerul interior sau sistemele mecanice se 
reduce, reducându-se totodată proporțional și posibilitatea ca un 
pacient secundar să fie expus.

20
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Aer interior hidratat cu o UR între 40% și 60%

Figura 6
Pacienții sunt mai sănătoși în 
aerul hidratat Conductă de 

ventilație

Agenții patogeni sunt 
îndepărtați de pe suprafețe 
prin curățarea saloanelor

Răspândirea prin intermediul 
aerului este oprită, iar numărul 

de IAAM este redus.

Bacteriile sau virusurile sunt 
expulzate în mediul din spital 

prin intermediul picăturilor
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Viabilitate
Pe lângă transmiterea redusă a agenților patogeni în aerul 
umidificat corespunzător, multe bacterii și virusuri aerosolizate 
au o rată de supraviețuire redusă când nivelurile UR se situează 
între 40 și 70%. Această reducere a ratei de supraviețuire 
a agenților patogeni reduce infecțiile ulterioare în rândul 
pacienților.17 

„Într-adevăr, umiditatea poate fi cel mai important factor de 
mediu ce influențează supraviețuirea microbilor în aer.”. 
Dimmick, Naval Biological laboratory, Univ. CA, Berkeley

Figura 7
Inactivarea virusurilor prin 
umidificarea moderată a aerului

Umiditatea peste 40% inactivează aproximativ 
80% dintre virusurile gripale în decurs de 15 

minute

Umiditatea relativă (%)
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Pacienți mai sănătoși: mariere, 
imunitate și hidratare 
În timp ce agenții patogeni sunt negativ afectați de aerul hidratat 
corespunzător, oamenii sunt mult mai sănătoși! Care sunt 
motivele? 

Pentru funcția esențială a plămânului uman și anume schimbul 
de aer, fiziologia plămânului are nevoie de un aport de 100% aer 
saturat încălzit la 37 grade Celsius. În plămâni, are loc schimbul 
oxigenului inhalat cu produsul rezidual metabolic, bioxidul de 
carbon, prin membranele alveolelor pulmonare. 

Profund în țesutul pulmonar, sacii alveolari fragili se află în 
apropierea vaselor de sânge. Pentru a împiedica fixarea 
particulelor infecțioase în alveole unde pot cauza pneumonii 
sau infecții sanguine sistemice, bariere fiziologice captează 
particulele în regiunile superioare ale sistemului respirator. 

Pentru funcționarea optimă a acestui mecanism de apărare 
este nevoie de aer ambiental cu o umiditate optimă. Mucoasa 
respiratorie din nas până la tuburile bronhice umezește și 
încălzește aerul inhalat înainte ca acesta să ajungă în alveole.
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Celulele care îmbracă căile respiratorii captează particulele 
infecțioase pe stratul de mucus superficial apoi le îndepărtează 
de plămâni prin mișcarea ascendentă continuă a numeroase 
firișoare, denumite cili, care vibrează cu o viteză de câteva sute 
de cicluri pe minut. 

Particulele inhalate captate de mucus se deplasează în sus în 
gât, sunt înghițite și inactivate în mediul acid din stomac și cel 
alcalin din intestinul subțire.

Astfel, în loc să ajungă în țesutul pulmonar profund, unde 
ar putea cauza infecții fatale, agenții patogeni devin parte 
a microbiomului intestinal unde pot contribui la sănătatea 
noastră.18

„În loc să ajungă în țesutul 
pulmonar profund, unde ar 
putea cauza infecții fatale, 
agenții patogeni devin parte a 
microbiomului intestinal unde 
pot contribui la sănătatea 
noastră.”
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A. UR 40% - 60%

Mucoasă și strat de cili bine hidratate. Mișcarea cililor ridică 
particulele spre laringe, de unde sunt înghițite sau expectorate 
prin tuse.

B. UR < 40%

În aerul ambiental uscat, ambele straturi (mucoasa și cilii) se 
deshidratează rapid. Cilii devin comprimați și imobilizați iar 
transportul se oprește și agenții patogeni pot penetra celulele 
epiteliale respiratorii cauzând infecții.

Figura 8
Tractul respirator și umiditatea 
aerului ambiental
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Când aerul ambiental este uscat la o UR de 20%, pacienții pierd 
60 până la 80 grame apă/oră (1½ până la 2 litri/zi). Pierderea 
de apă doar la nivelul căilor respiratorii este de 300 până la 500 
mililitri pe zi. 

În plus față de uscarea mucoaselor tractului respirator superior 
și reducerii capacității de eliminare a particulelor infecțioase, 
pacientul are dificultăți în menținerea hidratării necesare pentru 
funcționarea celulelor imunitare și pentru vindecarea leziunilor. 

Date fiind avantajele clare ale unei umidități optime a aerului 
(UR 40%-60%) asupra sănătății, de ce nu sunt toate clădirile 
umidificate pentru a asigura acest climat interior optim?

„Când aerul ambiental este 
uscat la o UR de 20%, pacienții 
pierd 60 până la 80 grame apă/
oră (1½ până la 2 litri/zi).”
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Bariere față de schimbare
Concepții greșite despre mucegai

Multe persoane cred că organismele fungice sau mucegaiul 
pot extrage umezeala din aer și utiliza această apă ca factor 
necesar creșterii în materialele de construcții. Contrar acestei 
credințe răspândite, mucegaiul nu extrage și nu poate extrage 
umiditatea din atmosferă!19 Apa pe care mucegaiul o folosește 
în clădiri provine de la scurgeri sau condens.

Figura 9
Fungii nu se pot dezvolta 
folosind apa în stare gazoasă 

„Mucegaiul nu extrage și nu 
poate extrage umiditatea din 
atmosferă.”

Apa din substraturi

Umiditatea aerului
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Apariția condensului la un anumit nivel de umiditate depinde 
în întregime de proprietățile materialului precum temperatura 
superficială, higroscopicitatea, umectabilitatea și mărimea 
porilor acelui material.

Diferențele dintre temperaturile și nivelurile de umiditate 
exterioare și interioare creează gradienți în anvelopa clădirii 
care pot determina o zonă în peretele exterior în care să se 
condenseze apă.

Este util să ne gândim la UR ca la un „potențial de condensare”. 
Pe măsură ce temperatura unei suprafețe scade, saturația cu 
apă în stratul limită crește progresiv până la apariția condensului 
la o presiune a vaporilor de 80%, denumită punct de rouă. În 
prezența unei cantități suficiente de apă și nutrienți, creșterea 
mucegaiului poate începe.

Când temperatura interioară este presetată, scăderea umidității 
interioare împinge punctul de rouă mai aproape de exteriorul 
anvelopei clădirii. Dacă temperatura exterioară este scăzută, 
încercarea de a „împinge” punctul de rouă în afara construcției 
pereților va avea drept rezultat o umiditate interioară foarte 
scăzută, aproape de clima deșertică continentală!

„Pe măsură ce temperatura 
unei suprafețe scade, saturația 
cu apă în stratul limită crește 
progresiv până la apariția 
condensului la o presiune a 
vaporilor de 80%, denumită 
punct de rouă. În prezența unei 
cantități suficiente de apă și 
nutrienți, creșterea mucegaiului 
poate începe.”
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Ce intervenție ar ameliora această situație? Prevenirea 
dezvoltării mucegaiului, redusă la o formulă simplă, reclamă 
ca punctul de rouă să fie menținut în afara construcției 
pereților. Izolația eficientă este singura cale eficientă în acest 
sens, deoarece nu aerul este problema ci suprafața rece. 
Compensarea izolației insuficiente a pereților sau erorilor de 
proiectare prin reducerea UR interioare este o abordare atât 
ineficientă cât și nesănătoasă.

Când mucegaiul este deja prezent, acesta este neplăcut, scade 
valoarea imobilului și este riscant pentru ocupanți. Cu toate 
acestea, este obligatoriu ca mucegaiul superficial să expună 
ocupanții la acest risc și, dacă da, în ce mod?

Știm că expunerea prin inhalarea fungilor din aer (spori și 
fragmente de fungi) pune sănătatea oamenilor în pericol. 
Cercetările însă nu au stabilit o relație expunere-răspuns pentru 
mucegaiul de pe suprafețe, relație care să explice simptome 
clinice și boli. De fapt, tiparele de creștere a mucegaiului 
răspund dinamic la forțele climatice înconjurătoare și comportă 
atât stadii inactive cât și active ale hifelor vegetative, aeriene și 
reproductive.

” Expunerea prin inhalarea
fungilor din aer
(spori și fragmente de fungi)
pune sănătatea oamenilor în
pericol.”
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Studiile care măsoară hifele și sporii de mucegai aerieni arată 
că expunerea pe calea aerului depinde invers proporțional de 
UR a aerului, astfel că riscurile pentru sănătate cresc în aerul 
uscat și scad în aerul cu o umiditate corespunzătoare.20

Avem capacitatea de a construi clădiri cu climate interioare 
optime, inclusiv cu niveluri ale UR între 40% și 60%, fără 
a ne confrunta cu problema mucegaiului. Mii de muzee și 
biblioteci din întreaga lume, construite acum peste o sută de 
ani, controlează strict UR la 50% și nu au probleme legate de 
mucegai.

Riscurile pentru sănătate cresc 
în aerul uscat și scad în aerul 
cu o umiditate corespunzătoare.
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Concepții greșite despre costurile 
energetice
Din punctul de vedere al consumului de energie, spitalele se află 
în prezent pe locul doi în Statele Unite ale Americii, încălzirea, 
răcirea și ventilarea reprezentând 52% din consumul energetic 
al unei unități spitalicești.   Întrucât vitezele de ventilare mari 
din spațiile de îngrijire a pacienților contribuie semnificativ la 
consumul ridicat de energie, măsurile de ventilare sunt din nou 
revizuite.21 Studiile ce corelează ventilația cu ratele de infectare 
a pacienților nu au evidențiat o relație între schimbul de aer și 
prognosticul clinic. 

În schimb, există dovezi convingătoare privind relația 
dintre turbulența aerului din spitale și transmiterea bolilor 
infecțioase.21 Resuspensia particulelor cu nuclei de picături 
depinde de echilibrul dintre forțele ascensionale ale fluxului de 
aer turbulent și forțele de aderență ale apei, UR având așadar o 
influență decisivă asupra acestui echilibru prin creșterea forțelor 
de aderență. Aerosolii infecțioși ce provin din medii apoase 
(respirație, vorbit, tușit, folosirea toaletei, vomat și diaree) se 
contractă în nuclei minusculi sub o UR de 40%. 

Atunci când viteza ascendentă a aerului din încăpere în care 
circulă aerosolii depășește viteza maximă de aderență a 
acestora, aerosolii rămân suspendați în aer timp îndelungat.

„Există dovezi puternice care 
demonstrează legătura dintre 
turbulența aerului din spitale și 
transmiterea bolilor infecțioase.”
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Întrucât picăturile suspendate în aer au volume mai mari în 
aerul cu o UR între 40 și 60% (a se vedea discuția precedentă) 
comparativ cu cele din aerul interior uscat, menținerea UR 
interioare în acest domeniu valoric poate reduce semnificativ 
schimburile de aer necesare pentru prevenirea infecțiilor, 
economisindu-se astfel energie și bani.

Figura 10
Turbulența cauzată de schimbul 
rapid de aer resuspendă 
aerosolii Forța de antrenare

Forța gravitațională

Depunerea și resuspendarea aerosolilor este strâns legată de turbulența 
aerului
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Beneficiile anticipate

Rezultatele pacientului și finanțele spitalului

Analiza de reducerii costurilor, dacă infecțiile asociate asistenței 
medicale au scăzut cu 20%

Figura 11
Impactul financiar previzionat 
al umidificării aerului pentru un 
spital cu 250 de paturi

T1 T2 T3 T4

BENEFICII - Anul 1 USD

Creștere venituri Maximizare per zi/pat prin reducerea duratei de spitalizare 1.310.126 1310,126 1.310.126 1.310.126

Reducere costuri IAAM nerambursabile 764.890 764.890 764.890 764.890

Evitare costuri Penalizare CMS de 3% pentru reinternare cauzată de IAAM 91.787 91.787 91.787 91.787

Penalizare indice de calitate CMS Externalizare pe 
criteriu de timp 

(TBD)

Citații JCA (protecția consumatorului) și închiderea spitalului Externalizare pe 
criteriu de timp 

(TBD)

Absenteism în rândul angajaților Externalizare pe 
criteriu de timp 

(TBD)

Total trimestrial 2.166.803 2.166.803 2.166.803 2.166.803

Total 2.166.803 4.333.606 6.500.409 8.667.212

INVESTIȚII

Gaz

Instalare și integrare sistem nou (1.198.500)

Întreținere (23.580) (23.850) (23.850) (23.850)

Cheltuieli operaționale (34.573) (34.573) (34.573) (34.573)

Timp de suspendare a activității în blocul operator și sală 
fizioterapie

(10.000) - - -

Total trimestrial (1.266.923) (58.423) (58.423) (58.423)

Total investiție (1.266.923) (1.325.347) (1.383.770) (1.442.194)

VALOARE NETĂ

Total trimestrial $ 899.880 $ 2.108.380 $ 2.108.380 $ 2.108.380

Total $ 899.660 $ 3.008.259 $ 5.116.639 $ 7.225.018

Profit net anul 1 $ 7.225.018

Prag de rentabilitate Trimestru 1

Randament investiție (anul 1) 500,97%
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Concluzie 
Mediul fizic al spitalului are un impact semnificativ asupra 
sănătății pacienților. Din nefericire, prea mulți pacienți sunt 
afectați și spitalele risipesc bani pentru a evita IAAM. 

Aerul uscat din majoritatea spitalelor creează habitate pentru 
microorganisme fără precedent în lumea naturală li cu 
consecințe inestimabile pentru selecția și transmiterea agenților 
patogeni. Prin menținerea în spațiile de tratate a pacienților a 
unei UR între 40 și 60%, transmiterea și infecțiozitatea agenților 
patogeni din aer se vor reduce și curățarea suprafețelor va fi 
mai eficientă odată cu reducerea posibilității de resuspendare și 
redepunere a agenților patogeni.

În completarea unui mediu mai puțin infecțios, hidratarea aerului 
interior va susține mecanismele de apărare ale pacientului 
de la nivelul pielii și tractului respirator, funcționarea celulelor 
imunitare, vindecarea leziunilor și echilibrul total hidric al 
corpului - toate sisteme de apărare naturale împotriva IAAM. 
Ghidurile prezente privind calitatea aerului interior nu specifică 
o limită inferioară pentru UR în zonele de tratare a pacienților
și chiar promovează reducerea nivelului minim admis al UR în
blocurile operatorii de la 35% în prezent la 20%.

Un lucru complet greșit! Managementul unităților de asistență 
medicală trebuie să se concentreze pe prioritatea numărul unu - 
vindecarea pacientului.
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Pașii următori

40 este noul 20! Recucerea IAAM prin 
echilibrarea umidității aerului interior
Pentru a proteja cel mai bine sănătatea pacientului, optimiza 
evoluția clinică și reduce costurile excesive cu asistența 
medicală trebuie să păstrăm o UR interioară între 40 și 60%. 
Prin urmare, 40 este noul 20!
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Hidratarea corespunzătoare a aerului interior prin sisteme de 
umidificare igienice și eficiente energetic oferă o posibilitate 
insuficient exploatată de a îmbunătăți prognosticurile clinice 
prin reducerea IAAM, reducând totodată și numărul zilelor de 
spitalizare, numărul de reinternări și cheltuielile nerambursabile 
ale spitalelor.

Adoptați o abordare deschisă, punând starea de bine a 
pacientului mai presus de managementul „status quo” al 
unității medicale

Monitorizați UR din saloanele pacienților și spațiile 
adiacente

Înregistrați cu acuratețe evoluția clinică a pacienților, în 
special a IAAM în saloanele monitorizate 

Inspectați sistemele HVAC și anvelopa clădirii pentru a 
depista eventualele infiltrări ale apei

Alegeți specialiști în umidificarea aerului interior cu 
competențe atât tehnice cât și medicale pentru a putea 
gestiona provocările unice specifice spitalelor

Instalați sisteme de umidificare igienice și eficiente 
energetic pentru a menține o UR interioară echilibrată

Înregistrați evoluția clinică a pacienților în timp ce 
monitorizați și mențineți UR interioară

Comunicați schimbările în evoluția clinică a pacienților, 
veniturile și rentabilitatea investiției în soluțiile de umidificare 
implementate astfel încât ceilalți să poată învăța din 
experiența dumneavoastră

Doi pași: monitorizarea UR interioare, menținerea UR între 40% 
și 60%!
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Întrebări fără răspuns și cercetare viitoare
1. Crește transportarea aerosolilor din aer rezistența la
antibiotice?

2. În ce măsură genele rezistente la antibiotice de la
organismele din sol se infiltrează în clădiri? Cum afectează
climatul interior această situație?

3. În ce măsură contribuie UR interioară de 40%-60% la un
microbiom interior mai divers?

4. În ce măsură sunt bacteriile din aerosolii deshidratați (care
supraviețuiesc perioade lungi de timp) un rezervor inactiv ferit
de dezinfectanți?
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Figura 12
Viața este o luptă continuă 
împotriva gravitației și 
deshidratării ...să nu înrăutățim 
lucrurile uscându-ne aerul

Gravitația

Pierdea apei

Deshidratarea
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