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RAPORT INFORMATIV TRIM 2 - 2016
În data de 11-13.05.2016 au fost recoltate probe bacteriologice de pe elemente de
mediu spitalicesc:
- după efectuarea dezinfecției curente din Secția TI salon 3 (masă, ramă pat) Secția I
Clinică Adulți salon 16 (saltea, etajeră baie) și laborator (masă bacteriologie, faianță
bacteriologie, robinet biochimie) – 7 probe.
- după dezinfecția terminală s-au recoltat probe de pe elementele de mediu din Secția II
Pediatrie: salon 10A (masă, ramă pat); Secția TI salon 3 (masă, ramă pat); Secția I
Clinică Adulți salon 2B (suport barbotor, frigider), salon 16 (saltea, etajeră baie), salon
23 (robinet baie, suprafață noptieră) și laborator (masă bacteriologie, faianță
bacteriologie) – 12 probe.
1. Rezultatele autocontrolului :
Se consideră germeni nehemolitici: Stafilococ alb, micrococi.
Se consideră patogeni:Klebsiella Spp., Enterococ Spp., Streptococ hemolitic Spp.,
Candida.
După dezinfecția curentă:
Secția TI salon 3 masă

- enterococ
- Candida spp
ramă pat – Klebsiella spp
- Candida spp

Secția I Clinică Adulți salon 16 saltea – stafilococ alb nehemolitic
etajeră baie - stafilococ alb nehemolitic
Laborator

- Masă bacteriologie - culturi negative
- Faianță bacteriologie - culturi negative
- Robinet biochimie - culturi negative

După dezinfecția terminală:
Secția TI salon 3 masă
- micrococi
ramă pat – culturi negative
Secția I Clinică Adulți salon 2B suport barbotor - micrococi
frigider- coci hemolitici (streptococ spp)
salon 23 robinet baie - micrococi
noptieră – stafilococ alb nehemolitic
salon 16 saltea – culturi negative
etajeră baie - culturi negative
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Secția II Pediatrie salon 10A masă – Klebsiella spp
ramă pat – micrococi spp.
Laborator

- Masă bacteriologie - culturi negative
- Faianță bacteriologie - culturi negative

2. Concluzii:
La aproximativ 3 ore de la dezinfecția curentă probele recoltate au fost pozitive.
Dezinfecția terminală cu glutaraldehidă ( Kohrsolin FF ) este eficientă.
3. Propuneri:
Sancționarea celor care răspund de efectuarea și controlul dezinfecției în spital.
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