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RAPORT INFORMATIV TRIM I 2016
În data de 01.02.2016 ora 9.00 au fost recoltate probe bacteriologice de pe elemente de
mediu spitalicesc ( clanță, robinet, masă, noptieră, suprafață frigider, lenjerie curată, veselă,
masă tratament, tăviță tratament, aeromicrofloră) din Secția I Clinică Adulți, Secția II Pediatrie, –
saloane ( 8, 19,TI 1) - 19 probe, oficii asistente medicale (3 probe) și probe de pe mâinile
personalului (medici - 3 probe, asistente medicale -10 probe, infirmiere - 5 probe).
1. Rezultatele autocontrolului :
Se consideră germeni patogeni numai microbii hemolitici, fungii, bacilii gram negativi.
Din probele recoltate 5 au fost pozitive: 4 probe cu Bacil Gram neg.(Coli și Coliformi) și 1
probă cu stafilococ aureu hemolitic.
Sal.TI 1 – suprafață masă – bacil Gram neg. coliform
Secția II Pediatrie : - Lenjerie curată : Micrococ + Stafilococ aureu hemolitic
-Capac vas alimente: Bacil Gram neg. coliform
Secția I Adulți – TI : Lenjerie curată Bacil Gram neg. E. Coli
Secția I Adulți – Etaj: - Cană mare ceai pentru servirea pacienților: – bacil Gram neg.
E. Coli
Aeromicrofloră recoltate fără semnificație de patogenitate.
Prezenți germeni mezofili, hemolitici în cantitate minimală.
2. Recomandări:
Spălare și dezinfectare veselă din oficiile alimentare din secții.
Utilizarea mănușilor de unică folosință la manipularea lenjeriei curate.
Instruirea cu periodicitate, de către asistentele medicale șef de secție, a
personalului de îngrijire și din spălătorie privind curățenia și dezinfecția mâinilor,
a suprafețelor.
Recoltarea de probe în toate etapele de prelucrare și manipulare a lenjeriei
curate.
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