
Competències i responsabilitats 
de la infermera de Control 
d’Infecció (CI)

Núria Freixas i Sala

Hospital Universitari Mútua Terrassa

20 de gener 2011



Guió:

1. Introducció

2. Nous àmbits d’actuació

3. CI en l’atenció ambulatòria

4. CI en els centres de llarga estada

5. Competències de la infermera de CI

6. Infraestructura

7. Conclusions



1. Introducció

 En la darrera dècada hem vist importants canvis en el 
sistema sanitari.

 El pes de l’atenció sanitària es va desplaçant de l’hospital a 
una activitat més ambulatòria per diferents raons:

 Econòmiques – reducció de l’estada hospitalària.

 Avenços en tecnologies mèdiques.

 Pacients prefereixen una atenció més propera al seu 
entorn.

 L’atenció a la salut adquireix una dimensió transversal.

 En aquest context els programes de control d’infecció s’han 
d’adequar a la nova situació



2. Nous àmbits d’actuació

Centres de llarga estada

 Centres de dia

 Residències

 Sociosanitaris

 Centres de crònics

 Convalescència

 Centres de rehabilitació

Atenció ambulatòria

 Centres atenció primària

 Cirurgia ambulatòria

 Centres de diàlisi

 Consultes externes

 Radiologia

 Exploracions 
complementaries...

Atenció domicili

 Teràpia IV domicili

 Altres dispositius



Dimensió atenció sanitària a Catalunya

CAP i consultoris locals 
Visites 51.127.035

Hospitals de la XHUP
Altes d’hospitalització convencional 592.030

Intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA) 165.281

Intervencions de cirurgia menor ambulatòria 259.743

Urgències 3.512.697

Centres sociosanitaris 
Episodis assistencials de pacients atesos en unitats de llarga durada 13.915

Episodis assistencials de pacients atesos en unitats de convalescència 20.420

Pacients donats d’alta a unitats de cures pal·liatives 6.301

Episodis assistencials de pacients atesos als hospitals de dia 5.674

PADES Pacients atesos 13.000

Rehabilitació 
Processos en atenció ambulatòria 190.589

Processos en atenció domiciliària 39.990

Diàlisi
Pacients en diàlisi 3.736

Dispositius de la xarxa assistencial pública. Activitat realitzada, 2009



3. Control d’Infecció en 
l’Atenció Ambulatòria



Atenció ambulatòria

 Increment de procediments invasius. 
(cirurgia, cures, dispositius mèdics, etc.)

 Gran volum de visites amb ràpida rotació 
en les sales d’exploració i tractament.

 Els pacients estan en sales d’espera 
comuns durant llargues estones.

 Pacients amb malalties infeccioses no 
identificades d’entrada.

 Increment de població vulnerable, ex. 
pacients diàlisi, quimioteràpia.



Brots en centres d’atenció 
ambulatòria 



Agost 2001, 17 pacients se’ls hi practica punció intraarticular ambulatòria.

5 /17 (29%) desenvolupen infecció S. aureus que va requerir hospitalització per 
artritis sèptica o infecció parts toves.

Causa: Contaminació flascó 50 ml lidocaina.



Acute Hepatitis C Virus Infections Attributed to Unsafe 
Injection Practices at an Endoscopy Clinic Nevada, 
2007 May 16, 2008 / 57(19);513-517



Total 33 brots

18 brots VHB (173 persones)

16 brots VHC  (275 persones) * (1 VHB+VHC)

12 brots en centres ambulatoris (311 persones)

6 brots en centres de diàlisi

14 brots centres de llarga estada

Aprox. és va recomanar screening VHB, VHC i VIH a 60.929 i es 
va realitzar a 17.483 persones i es van detectar 448 infectats

Ann Intern Med. 2009 150:33-39



Infraccions que van contribuir a 
la transmissió

1. Extracció de dosis de medicació de 
vials multidosi amb xeringues usades.

2. Utilització de vials de medicació d’un 
sol ús per a més d’un pacient.

3. Relacionats amb un incorrecte ús del 
glucòmetres. 





Higiene de mans i ús de guants

Higiene de mans

 Abans i després de procediments invasius

 Desprès de retirar els guants

 Desprès de contacte amb sang o fluids corporals o 
superfícies contaminades.

Guants

 Ús de guants pel contacte amb sang o fluids.

 Ús de guants per a manipular equipament contaminat.

 Retirada dels guants abans de canviar de feina o 
pacient.



Injectables i medicació 

 Agulles i xeringues per a un sol pacient.

 Nova agulla i nova xeringa per a cada càrrega de 
medicació.

 Vials d’una sola dosi, xeringues pre-carregades, 
flascons medicació IV, equips i connectors, 
únicament per a un sol pacient.

 Preparació de la medicació en un àrea neta.



Instrumental

 Neteja del material abans de desinfectar o 
esterilitzar.

 Controls microbiològics d’esterilització.

 Ús adequat dels desinfectants.

 Documentació de l’esterilització i desinfecció. 

 Adequat emmagatzematge de l’equipament.

 Ús correcte del material d’un sol ús.



Neteja ambiental

 Ús del producte adequat per a la neteja i 
desinfecció de les superfícies de quiròfan.

 Neteja i desinfecció de les àrees d’atenció al 
pacient. 

Manipulació del glucòmetre

 Llancetes d’un sol ús per a cada pacient.

 Neteja i desinfecció del glucòmetre després de 
cada ús.



Infraccions identificades de control 
infecció

Endoscòpia Altres centres

Higiene de mans i equip protecció 4/20 (20,0) 8/41 (19,5)

Injecció segura i manipulació medicació 6/21 (28,6) 13/45 (28,9)

Processament de material (ex. esterilització i 
desinfecció alt nivell)

5/21 (23,8) 14/45 (31,1)

Neteja ambiental 1/21 (4,8) 11/42 (26,2)

Manipulació de glucòmetres 5/17 (29,4) 19/36 (52,8)

de 67 centres el 68% presentaven deficiències en control d’infecció

Resultats:



Com millorar el control d’infecció 
atenció ambulatòria?

 Les inspeccions com a única mesura no són la solució

 Visió limitada

 Cost elevat - poc freqüents

 Per alguns centres; diàlisi, quirúrgics

 Els centres necessiten establir una infraestructura per les 
activitats control d’infecció

 Contractar professionals control d’infecció

 Establir procediments escrits basats en l’evidència

 Establir sistemes de vigilància i feedback amb el professionals

 Programes de formació



4. Control d’infecció en els 
centres de llarga estada



Centres de llarga estada

 USA aproximadament 2,5 milions d’americans 
viuen en centres de llarga estada (~5% dels >65 
anys).

 Incidència infecció nosocomial 2,6 a 14 infeccions 
per 1000 dies estada.

 Entre el 25-75% de l’ús d’antibiòtics no és 
adequat. 

 ~ 20% dels residents estan colonitzats per 
SARM.

 Les infeccions contribueixen al 63% de les morts 
i són la causa fonamental del 25-50% dels 
trasllats a l’hospital.



Centres llarga estada: factors de risc 
d’infecció

 Edat avançada que afecta a la resposta a les 
immunitzacions grip i altres.

 Immobilitat, incontinència, disfagia,malalties cròniques i 
canvis en la pell afavoreixen les infeccions: urinàries, 
respiratòries, cutànies i de parts toves.

 Medicació, que afecta a nivell consciencia, immunitat i 
alteració flora normal.

 Procediments invasius, ex. sondes urinàries, sondes 
nasogàstriques per alimentació.

 Les limitacions funcionals que els fan dependents per a les 
activitats diàries del personal sanitari.

 Hospitalitzacions freqüents com a factor de risc d’adquisició 
i transmissió de microorganismes multiresistents.





5. Funcions de la infermera 
de control d’infecció

Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:695-705



a) Gestionar dades i informació

 Vigilància de les infeccions.

 Desenvolupar i implementar un pla de 
vigilància amb indicadors de procés i 
resultat.

 Comunicació interna i externa de la 
informació.



b) Desenvolupar i recomanar 
politiques / procediments 

 Assegurar que les recomanacions estan basades 
en l’evidència científica, compleixen amb les 
normes i acreditacions. 

 Que contemplin tots els elements de l’atenció; 
neteja, desinfecció, política d’antibiòtics, 
procediments, higiene de mans, vacunacions etc.

 Salut laboral, vacunacions, avaluació exposicions 
de risc.

 Adaptades a les característiques del centre.



c) Intervencions dirigides  a 
prevenir infeccions

 Brots: detecció precoç per tal de limitar la 
transmissió i disminuir l’impacte.

 Instaurar canvis per evitar que es tornin a 
produir.

 Infeccions endèmiques: disminuir la incidència 
amb politiques de millora de la qualitat.

 Investigació de possibles fonts de transmissió 
d’infecció (de personal a pacient, de pacient a 
personal i/o de materials o equipaments)



d) Educar i formar a professionals 
sanitaris, pacients i cuidadors

 El increment de la complexitat d’atenció fora de 
l’hospital requereix una formació continuada i 
actualitzada en prevenció de la infecció.

 La formació ha de tenir uns continguts 
relacionats amb els problemes reals o potencials 
d’infecció del àmbit.



Programa de control d’infecció centres dentals

Programa Activitat de CI

Immunització del personal Revisió anual dels registres que verifiquin actualització 
de la vacunació  

Assessorament sobre exposicions ocupacional Registres d’accidents, protocols d’actuació i pla de 
prevenció.

Pla d’actuació i programa de seguiment després 
exposició ocupacional

Assegurar que el pla d’actuació es clar, entenedor, i 
està disponible per a tothom en tot moment, inclou 
núm. telèfon per dubtes.

Adherència a higiene de mans abans i després del 
contacte amb el pacient

Observacions de compliment i feedback amb el 
personal dels resultats.

Ús adequat d’equips de protecció personal per a 
prevenir exposicions a agents infecciosos

Observar i documentar us de precaucions de barrera i 
manipulació objectes punxants. Feedback amb el 
personal.

Control d’esterilització d’instrumental i monitorització Control químics i biològics d’esterilització. Actuació 
davant errades del procés.

Avaluació i implementació de dispositius segurs Revisió anual de les exposicions accidentals i 
considerar canvis de materials per més segurs.

Control de l’aigua de beure segons estàndards (<500 
ufc bacteris heterotròfics de l’aigua)

Monitorització de la qualitat de l’aigua segons 
normativa vigents

Manipulació i rebuig de residus Observar recollida de residus segons normativa per a 
prevenir situacions de risc.

Infeccions relacionades amb l’atenció sanitària Seguiment de visites no programades després de 
procediments  avaluar  complicacions infeccioses , 
decidir si requereix investigació addicional.

Guidelines for infect control in Dental Care Settings 2003 CDC





6. Infraestructura

 Els recursos han de ser proporcionals a la complexitat del 
centre.

 El programa de control d’infecció ha de tenir un responsable 
(encara que sigui a jornada parcial).

 Les hores de dedicació han d’estar clarament definides.

 El professional dedicat ha d’estar format en CI o tenir 
oportunitat de formar-se.

 Ha de disposar d’un espai amb suport informàtic, suport de 
laboratori microbiologia, suport estadístic, laboratori de 
referència, accés a Internet i publicacions.

 És important que mantingui un vincle amb l’hospital.



7. Conclusions

 Els pacients es mereixen un control d’infecció 
eficaç, sigui on sigui on rebin l’atenció sanitària.

 Les organitzacions sanitàries han d’invertir en  
control d’infecció, no solament en els hospitals 
sinó a totes les instal·lacions.

 Els equips de control d’infecció hem d’estar 
preparats per donar resposta als problemes 
d’infecció dins i fora de l’hospital.
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