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1. Protocol de prevenció de les infeccions 

nosocomials



Infecció nosocomial

 Definició: És tota aquella infecció que els pacients adquireixen durant la seva 
estada hospitalària

 A partir de les 48hr després de l’ingrés

 En arribar a domicili post-alta

 Causes més freqüents: infeccions del tracte urinari, respiratori, ferides 
quirúrgiques. 

Agent causant: qualsevol agent infecciós que entri a l’hoste per contacte directe (persona-
persona), indirecte (objecte-persona), vehiculitzat (aliments contaminats) o per vectors 
(insectes)

 Conseqüència: allarga temps d’estada, augmenta cost assistencial, elevada 
mortalitat



Programa de prevenció: Objectius

 Objectius: 

 Principal: 

Agarantir un correcte procediment per al control, detecció i eradicació de les infeccions 

nosocomials.

 Secundaris:

 Detectar-les i controlar les fonts, els factors de risc i brots de les infeccions nosocomials

 Disminuir morbimortalitat per elles

 Disminuir el temps d’hospitalització per aquestes



Programa de prevenció: Equip i Població

 Professionals implicats: equip multidisciplinar

 Administració: Funció de suport al programa, de vigilància del seu compliment i participar en la 
investigació i seguiment dels brots.

 Farmacèutic: Obtenir i emmagatzemar material i fàrmacs per a la seva utilització, registre  
agarantir la disponibilitat de temperatura, propietats tòxiques, condicions físiques 
desfavorables,....així com participar en tasques de formulació de preparats, control de 
qualitat.

 Servei esterilització: mantenir mètodes i condicions d’esterilització, notificació de possibles 
events.

 Infermeria: Pràctiques dins del programa, promocionar i supervisar el seu acompliment i vetllar 
per mantenir les condicions d’higiene així com informar al metge inmediatmanet davant de 
qualsevol sospita 

 Metge: atenció directa amb pràctiques de prevenció i maneig del tractament

 Altres serveis que han d’estar implicats: servei de fisioteràpia, alimentació, bugaderia, neteja, 
manteniment i higiene.

 Població diana: tots els residents del centre



Programa de prevenció: Metodologia

 Es desenvoluparà sense afegir recursos: amb material i personal propi del centre

 Registre de casos d’infeccions (prevalença)

 Fonts d’informació per a la detecció:

 Història clínica : registres d’infermeria

 Consulta amb personal sanitari responsable (metge-inf-aux)

 Control i seguiment de factors de risc: catèters, sondes urinàries,...

 Consulta dels resultats de laboratori: marcadors d’infecció, microbiologia,...

 Variables: edat, sexe, presència de factors de risc, seguiment constants, seguiment 

factors de risc, diagnòstic d’infecció

 Es llistaran anualment totes les infeccions nosocomials detectades i en reunió 

d’equip s’avaluarà el cas



Programa de prevenció: Resultats, 

indicadors

 S’avaluarà: temperatura, aïllament del germen i estudi antibiograma, revisió 

factors de risc

 S’investigarà i llistarà: sistemes de desinfecció, possibles mecanismes 

d’infecció, aïllament segons tipus d’infecció, acompliment de les normes per 

a cada tipus.

 S’inclouran en una taula totes les infeccions nosocomials, el seu possible 

motiu, el protocol a rebre i si hi hagués qualsevol modificació:

Núm Inf. N. Protocol Motiu Data Modificat? Motiu? Evolució

1 MARSA Propi Úlceres 02/02/2021 No

2 BLEA Propi ITU 23/06/2021 No



2. Procediment d’actuació davant les 

infeccions nosocomials



2A. Prevenció de les infeccions 

nosocomials 
INFECCIÓ EFICÀCIA COMPROVADA INEFICÀCIA COMPROVADA

Tracte Urinari

- Més freqüents: 80%

- Rentat mans pre i post sondatge i guants estèrils, 

lubricant per no lesionar

- Evitar-la si no és estrictament necessari

- Limitació del període de sonda

- Inserció amb tècnica asèptica

- Manteniment tub drenatge tancat

- Profilaxi ATB

- Irrigació de bufeta amb salines o ATB

- Ús d’antisèptic en bossa de drenatge

- Sonda amb revestiment antimicrobià

- Neteja diària zona perineal amb 

antisèptic

Ferides Quirúrgiques - Tècnica quirúrgica, Roba del personal

- Neteja de l’ambient a quiròfan

- Limitació estada pre-op a hospital

- Dutxa preop i preparació pell

- Òptima profilaxi ATB

- Pràctica asèptica a quiròfan

- Vigilància de la ferida

- Fumigació

- Afaitada preOP

Tracte Respiratori

- Neumònies

- Traqueostomies

Vacunació del personal (Grip-Covid)

Normes aïllament

Aigua estèril pel tractament amb oxigen i aerosol

Succió estèril, fisioteràpia per drenatge de secrecions

Dispositius Vasculars Limitació del període d’ús

Preparació de la pell

Tècnica asèptica

Retirar si sospita d’infecció

Cremes antimicrobianes per a preparar la 

pell



2B. Criteris de vigilància de les 

infeccions nosocomials

INFECCIÓ Vigilància

Tracte Urinari Cultiu d’orina amb resultats positius

Ferides Quirúrgiques Qualsevol secreció purulenta, abscés o cel·lulitis a la 

zona de la intervenció quirúrgica

Tracte Respiratori

- Neumònies

- Traqueostomies

Símptomes respiratoris (almenys dos):

- Tos

- Esput purulent

- RX amb nou infiltrat o canvis

Dispositius Vasculars Inflamació, secreció purulenta, linfangitis



2C. Tractament davant les infeccions 

nosocomials

 Optimitzar ús d’antibiòtics

 Quimioprofilaxis NOMÉS quan beneficis > riscos : profilaxis de determinades 

interncions quirúrgiques i profilaxis d’endocarditis.

 Control de la resistència antimicrobiana:

 Ús apropiat ATB. Dosi, duració i tipus correcte

 Protocolitzar procediments 

 Educació

 Evitar els tòpics

 Tractament segons protocol:

 Seguint recomanacions segons resistències locals

 Si es disposa segons antibiograma



El control de les infeccions és responsabilitat de 

tots els professionals de salut

En un entorn residencial, la vigilància de les 

infeccions és un procés eficaç per a reduir la 

seva freqüència

Moltes gràcies!


