
Valencià
Se celebra este dissabte

El Cecova demana un "esforç màxim" en la

prevenció d'infeccions amb motiu del Dia Mundial

de la Higiene de Mans
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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

   El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (Cecova) i els Col·legis d'Infermeria de València,
Castelló i Alacant han sol·licitat este divendres un "esforç màxim" en la prevenció d'infeccions, en la vigília
de la celebració de la Jornada Mundial de la Higiene de Mans en l'atenció sanitària que se celebra baix el
lema 'Llavat de mans: salvar vides està en les teues mans'.

   En este sentit, han demanat a les institucions sanitàries "l'adopció de mesures per a unir-se a esta
campanya de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)" i als professionals d'Infermeria de la Comunitat
Valenciana que "facen un esforç màxim en la prevenció de les infeccions que es transmeten a través de les
pròpies mans dels treballadors sanitaris", segons ha informat el Cecova en un comunicat.

   El Consell d'Infermeria ha assenyalat que el rentat de mans "caldrà fer sempre que existisquen restes
visibles de brutícia en elles". Tot i això, "es pot substituir per la desinfecció de les mans amb solucions
hidroalcohòliques a la resta dels casos, amb la finalitat d'eliminar els microorganismes patògens que
pogueren transportar-se després del contacte amb elements contaminants", ha indicat.

   Així, segons els càlculs de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el correcte rentat de mans dels
professionals sanitaris comportaria "una molt significativa reducció de les infeccions nosocomials per dins
d'uns quants anys, que podria suposar una reducció del 30%".

   De la mateixa manera, la higiene de mans "podria ajudar a controlar una possible situació de pandèmia de
grip, ja que si les persones afectades són admeses en un hospital, seguir les directrius sobre este acte higiènic
podria evitar les infeccions creuades".

FULLET INFORMATIU

   Per esta raó, el Cecova, a través del seu Grup de Treball en Risc Biològic, ha posat en marxa d'una seriosa
de mesures formativa dirigides a les infermeres amb l'edició del fullet 'La importància de la higiene de mans'
amb l'objectiu de "conscienciar sobre la importància d'adoptar mesures simples d'eficàcia provada i informar
i formar sobre una sèrie d'accions bàsiques que han de contribuir a previndre estes infeccions i en la mateixa
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línia, a disminuir l'enorme cost que suposen estes infeccions i malalties".

   Segons el coordinador del Grup de Treball en Risc Biològic del Cecova, José Antonio Forcada, "als
hospitals i centres de salut de salut de la Comunitat Valenciana se seguixen produint un gran nombre
d'infeccions evitables que es transmeten a través de les mans dels treballadors sanitaris, per deficiències en
les mesures de control de la infecció, com són, sobretot, un deficient rentat de mans i una incorrecta
utilització dels guants".

   "En uns moments en els quals la seguretat del pacient és una de les línies bàsiques de desenvolupament de
l'assistència sanitària a tot el món, les mesures de control de la infecció han de ser un dels pilars bàsics en els
que basar-se estes actuacions", ha ressaltat Forcada.
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