RAPORT DE ACTIVITATE

ASOCIAȚIEI PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR (APCI)
- ANUL 2020 Anul 2020 a reprezentat o provocare pentru întreg personalul medical datorită
pandemiei COVID-19, iar din acest motiv asociația APCI nu a reușit să finalizeze toate
activitățile propuse, urmând ca acestea sa fie reluate în anul 2021. Cu toate acestea
vă prezentăm în continuare ceea ce totuși am reușit ca o echipă să realizăm.
IANUARIE 2020
1. APCI a devenit membru asociat în International Federation of Infection Control (IFIC)
2. Întâlnire dintre reprezentanții APCI și OMS România: delegația APCI a fost primită
de Dr. Miljana Garbic, șefa biroului World Health Organization Office for România în
vederea unei viitoare colaborări și consilieri.
3. Colaborare cu organizația One Together UK și compania 3M Romania în vederea
realizării proiectului privind reducerea riscului de infecții de plagă chirurgicală. În
data de 29.01.2020 o avut loc o întâlnire la Cluj Napoca între reprezentanți APCI și
reprezentanți 3M+ThreePharm. S-au stabilit activitățile viitoare din proiect dar
datorită pandemiei COVID-19 doar o parte s-au putut concretiza: traducerea și
printarea a 400 exemplare din posterul “Standarde și recomandări privind
prevenirea infectiei de plagă chirurgicală” după modelul One Together și, a fost
tradus modelul de audit conform tiparului One Together. Posterele și instrumentele
de audit urmează să fie distribuite către membrii APCI.
4. Urmărind structura modelului recomandat de One Together, APCI a realizat un
studiu pentru colectarea datelor în legătură cu situația actuală din spitalele din
România cu privire la riscul de infecție de plagă chirurgicală. Datele au fost colectate
anonim de la 62 spitale iar rezultatul a arătat următoarea situație: screening
preoperator - 54% din cazuri, decolonizare - nu este disponibilă pentru toți pacienții
colonizați, îndepărtarea pilozităților prin tunderea părului - 20%, profilaxia
antibiotică - 40% respectă ghidurile, infrastructură și aparatura improprie - >30%,
acestea fiind doar câteva exemple ale rezultatului studiului.
FEBRUARIE 2020
5. Multiple deplasări la București în vederea modificării Ord. MS 961/2016:
• întâlnire cu Ministrul Sănătății (Dr. Costache Victor) la sediul Ministerului
Sănătății. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai MS, INSP și ANMCS
cărora președintele APCI le-a prezentat lista cu solicitări postate pe
grupul SPCIN.ro (de pe Facebook) de către membrii APCI.
• participarea APCI în grupul de lucru organizat la sediul INSP pentru
modificarea Ordinului MS 961/2016, alături de reprezentanți ai MS, INSP și
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ai asociației AMRDM. Rezultatul celor două zile de lucru s-a concretizat în
realizarea unui proiect cu modificări ale Ord. MS 961/2016 în care s-a ținut
cont de propunerile colectate de la membrii APCI de-a lungul anului 2019.
Datorită pandemiei COVID-19 acest proiect de modificare a Ord. MS 961 a
rămas în standby.
6. APCI a fost invitat la Administrația Prezidențială unde reprezentanții APCI s-au
întâlnit cu doamna Consilier Dr. Diana Păun pentru a discuta modalitățile de susține
în vederea implementării proiectelor viitoare, precum și trasarea liniilor de acțiune
pe tema prevenirii infecțiilor.
APCI a fost primită de către toate instituțiile statului cu entuziasm, cu toții salutând
inițiativa de înființare a acestei asociații,. MS, INSP, OMS România și Administrația
Prezidențială s-au arătat foarte deschiși la colaborări viitoare și au asigurat APCI de
susținere în proiectele de viitor.
MARTIE 2020
7. APCI și-a adus aportul la gestionarea pandemiei COVID-19 încă de la început, astfel
că a elaborat în colaborare cu Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor
transmisibile (INSP) ghidul național “Utilizarea rațională a EPP în contextul COVID19”, procedura menționată în metodologia de supraveghere a infecției cu noul
coronavirus pe site-ul www.cnscbt.ro si procedura “Reguli de urmat în igiena
mâinilor pentru personalul medical care îngrijește persoane suspecte sau confirmate
cu infecție cu noul coronavirus”
8. APCI prezent în echipa Ministerului Sănătății prin delegarea doamnei dr. Andreea
Moldovan ca și consilier onorific
APRILIE 2020
9. APCI în colaborare cu OMS România a început implementarea proiectului
”Determinarea riscului de infecție COVID-19 în cadrul personalului medical”, proiect
de colectare a datelor folosind o platformă web pentru a determina riscul de infecție
COVID-19 în rândul personalului medical. Acest instrument dezvoltat de către OMS
se referă la unitățile sanitare care internează pacienți pozitivi COVID-19. Este vorba
de un chestionar care se completează de către personalul medical care a fost expus
la un pacient confirmat COVID-19, iar ca urmare a rezultatului obținut este stabilit
gradul riscului de infectare și recomandări în funcție de nivelul de risc. Chestionarul
urmează să fie diseminat cu ajutorul membriilor APCI.
10. Elaborarea de către APCI a afișului “Reguli de utilizare a măștilor medicale în
contextul pandemiei COVID-19” și diseminarea acestuia către membrii pe pagina de
facebook APCI, postarea cu cele mai multe distribuiri (235).
11. APCI a devenit membru asociat în cadrul Asociației Smart Health Cluster
(www.smarthealth.ro)
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12. APCI a tradus concluziile raportului științific OMS referitor la modalitatea de
transmitere a virusului SARS-CoV-2 și a postat traducerea pe pagina de facebook
APCI.
13. Președintele APCI Dr. Sergiu Sîngeorzan este delegat la Spitalul Județean de Urgență
Suceava, ca urmare a solicitării CNSSU , pentru a sprijinii echipele medicale mixte
existente în focarului COVID-19 din județul Suceava.
MAI 2020
14. Participarea APCI la Hackathonul “CODVIDHACK - Challeng Accepted” ediția a 6-a,
realizat de Școala Informală de IT. Reprezentanții APCI au participat ca și mentori
pentru realizarea aplicațiilor, iar alături de Alianța pentru Boli Rare a fost realizată
aplicația “Risk alert” pentru eliminarea riscului de infecție la pacienții cu boli rare
care se prezintă în serviciul de Urgență.
15. Pregătirea Conferinței Supravegherea și Prevenția Infecțiilor Focșani 2020 (SPIF
2020) dar care din păcate a trebuit să o anulăm din cauza pandemiei.
16. Campania ”Ziua Mondială a Igienei Mâinilor” din 5 Mai 2020. Pentru o mai bună
vizibilitate a campaniei susținută de OMS, APCI a realizat o ramă (frame) care s-a
putut atașa pozelor de profil de pe Facebook atât ale membrilor APCI cât și a celor
interesați de promovarea evenimentului. Tot în cadrul acestei campanii APCI a
preluat provocarea #SafeHandsChallenge, în care cei implicați/provocați trebuiau să
posteze un filmuleț de conștientizare a importanței igienei mâinilor urmând să
provoace alte 5 persoane să facă același lucru, realizând astfel un ”lanț virtual al
igienei mâinilor”.
IULIE 2020
17. APCI este prezent pe vasele de croazieră pe Dunăre și afluenții ei (România, Austria,
Germania, Olanda, Elveția și Franța) prin intermediul domnului dr. Nicolae Victor
Hila, membru APCI, component al echipajului de bord; acesta s-a ocupat de
asigurarea condițiilor optime de siguranță epidemiologică și sanitară în condițiile
pandemiei
18. Prezența membrilor APCI (Andreea Moldovan și Ramona Marincaș) în juriul
internațional al Romanian Healthcare Awards 2020 (eveniment organizat de
BORO Communication), cu membrii din 11 țări. Juriu a decis câștigătorii la cele 3
categorii din concurs: Medicul Anului, Echipa Anului și Spitalul Anului.
19. APCI ajunge în baza militară Kandahar din Afganistan, prin intermediul doamnei dr.
Simona Costin, care a oferă servicii de epidemiologie personalului militar românesc
din cadrul bazei militare până în luna Noiembrie 2020
AUGUST 2020
20. În cadrul colaborării cu Infection Prevention Society UK (IPS), APCI fiind prima
asociație internațională afiliată acestora, a fost tradusă din limba engleză în română
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prezentarea IPS “Coronavirus (COVID-19) Prevenirea și Controlul Infecției”, fiind
pusă la dispoziția membrilor APCI pe pagina de Facebook a asociației.
SEPTEMBRIE 2020
21. APCI a fost prezent în cadrul conferinței ANMCS “Ziua Mondială a siguranței
pacientului” cu lucrarea “Lecția COVID-19 - Siguranța pacientului începe cu mine”
22. Participarea APCI la Congresul Național al Asociației Române Romtransplant Ediția
a XI-a cu prezentarea “Tehnici și principii de asepsie în sala de operații”
23. Cursuri de educație sanitară pentru instituțiile de învățământ (grădinițe, școli, licee,
facultăți) realizate de membrii APCI
24. Certificarea de către APCI a complexului Alpin Resort Hotel Poiana Brașov privind
standardele de siguranță sanitară aplicate unității hoteliere.
OCTOMBRIE 2020
25. Organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței APCI 2020 în format digital, cu
participare națională și internațională, dar care datorită problemelor generate de
creșterea numărului de cazuri COVID-19 la nivel național, a fost amânată pe anul
următor.
26. Campania internațională ”Clean Hospitals Day” sărbătorită în data de 10 Octombrie
2020. APCI a marcat evenimentul în diverse unități sanitare, prin
premiere/recunoașterea importanței personalului de curățenie și a activității
desfășurate de acesta, cu impact direct în siguranța pacientului.
APCI a fost prezent pe tot parcursul anului 2020 la diverse apariții TV/Radio/presa
scrisă/mediu online (webinarii) pe temele actuale privind pandemia COVID-19: Antena 1,
Antena 3, Digi24 TV, Radio România Actualități, Radio ProFM, EM360 Studio, ebsradio.ro,
Adevărul.ro, Radio Târgu-Mureș, presa locală, etc.
Pe lângă cele amintite mai sus, suntem conștienți că toți membrii APCI au participat într-un
fel sau altul la evenimente care au presupus prevenirea infecțiilor și mai ales infecția
COVID-19, motiv pentru care chiar dacă nu sunteți amintiți în acest raport, suntem mândri
de voi și realizările voastre care de fapt sunt ale noastre, ale APCI.
Președinte APCI
Dr. Sergiu Sîngeorzan

Cu prietenie,
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