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Infeccions relacionades amb l’assistència 

sanitària (HAI)

 Causa important de morbiditat i mortalitat

 EEUU: ≈1.7 milions pacients/any 

99.000 morts/any

 Mesures d’aïllament i higiene de mans són 

efectives, però probablement insuficients

 Importància de la contaminació de l’ambient en 

el manteniment d’aquestes infeccions



Infeccions relacionades amb l’assistència 

sanitària (HAI)



Origen patògens nosocomials

 Flora endògena del pacient (+++)

 20-40% Infeccions Nosocomials atribuïdes a 

infecció creuada via mans del personal sanitari

 Contaminació mans personal sanitari: contacte 

directe amb el pacient o de forma indirecta al 

tocar superficies contaminades

 Menys freqüent: pacient colonitzat per contacte 

amb una superficie contaminada



Contaminació ambiental: característiques 

microbiològiques dels patògens nosocomials

 Capacitat per sobreviure periodes prolongats de temps en superfícies

 Capacitat per conservar la virulència després de l’expossició 

ambiental

 Contaminació freqüent de l’ambient de l’hospital

 Capacitat per colonitzar pacients

 Capacitat per colonitzar de forma transitòria les mans del personal 

sanitari

 Transmissió via les mans colonitzades del personal sanitari

 “Inoculating dose” petita

 Resistència relativa als desinfectants utilitzats per netejar superfícies



MRSA ERV

PAER-MRABAU-MR

C. difficile

Norovirus

Enterobacteris-MR



Resistència antibiòtics patògens nosocomials
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Resistència antibiòtics patògens nosocomials

KPC



Geographical Distribution of KPC-Producers

Frequent Occurrence

Sporadic Isolate(s)
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Resistència antibiòtics patògens nosocomials
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Resistència antibiòtics patògens nosocomials

Percentatje de A. baumanii  i P. aeruginosa multi-resistents 

UCI 2000-2008, NNIS i NHNS (USA)

Kallen AJ, 5th Decennial SHEA-CDC



Infeccions relacionades amb l’assistència 

sanitària (HAI)



Cicle de transmissió dinàmica de MRSA 



Transmissió MRSA 



People carry staphylococci



People shed staphylococci into de general 

environment

 Variable, més freqüent en infecció vies aèries 

superiors i patologies exfoliatives pell

 Dispersió dinàmica, tendència a depositarse al 

terra o superfícies.

 Soques ambientals son indistinguibles 

genotípicament de les obtingudes en malalts 

que es troben al mateix ambient



Survival of staphylococci in the hospital environment

Staphylococci contaminate specific items in hospital

 Persistència: 3 a 7 mesos (5 anys)*. 

* Rampling A, et al. Layton MC, et al. Domínguez MA et al.



People transmit staphylococci to other people

Staphylococci spread between people and the 

environment

 Transmissió persona-persona*.

 Boyce JM, et al: Habitacions de malalts amb MRSA

 ≈ 50% infermeres tenen MRSA a guants i bates (sense 
contacte malalt)

 ≈ 75% tenen MRSA si contacte amb malalt

 Bhalla A, et al: Freqüència adquisició patògens a 
les mans després de tocar superfícies properes 
malalts

 31% cultiu mans: S. aureus a partir baranes i taula, 
només 50% dels malalts tenien infecció o colonització 
prèvia. 

* Blok HE, et al. Tansel O, et al. Eveillard M et al. Calfee DP



Numbers of staphylococci required to initiate infection

 Contaminació mans personal sanitari.

 Daschner FD. Estudi colonització mans personal 
sanitari UCI

 21% metjes i 5% infermeres tenien > 3 UFC

 Nombre UFC: 3, interval 1 – 300.

 Ayliffe GA, et al:

 15% infermeres unitat aïllament: 10.000 UFC a les mans

 Pocs estudis avaluen nombre UFCs de zones 
ambientals clíniques. 



Numbers of staphylococci required to initiate infection

 Contaminació mans personal sanitari.

 Daschner FD. Estudi colonització mans personal 
sanitari UCI

 21% metjes i 5% infermeres tenien > 3 UFC

 Nombre UFC: mitja 3, interval 1 – 300.

 Ayliffe GA, et al:

 15% infermeres unitat aïllament: mitja 10.000 UFC a les 
mans

 Pocs estudis avaluen nombre UFCs de zones 
ambientals clíniques. 



Enterococcus spp Vancomicina R (EVR)

 Capacitat supervivència a l’ambient: 1 a 5 mesos

 Boyce JM et al: 

 Malalts amb EVR i diarrea: 46% cultius ambientals positius

 Malalts amb EVR i no diarrea: 15% cultius positius

 Bonten MJM et al: 

 12% cultius ambientals positius per ERV en UCI

 60-70% cultius positius si pacient tenia ERV en 3 o 4 
localitzacions anatòmiques diferents

 Demostrada la transmissió de ERV de superfícies a mans 
de personal sanitari i de material mèdic contaminat a 
pacients 



Acinetobacter baumannii

 Mortalitat crua infeccions per Acinetobacter: ≈ 50%,

 Mortalitat atribuïble: 8 – 23% malalts hospitalitzats, 
10-43% malalts UCIs.

 Múltiples brots clonals, capacitat de sobreviure a 
superfícies (formica, ceràmica, acer inoxidable, 
polivinil, etc) i aigua. Contaminació de diversos 
equipaments i material mèdic

 Wendt et al, 10 A. baumannii inoculats a superfícies:

 50%, >102 UFC a les 2 setmanes, (16 set)

 Freqüència contaminació ambiental: 3 – 50 %

 Markogiannakis et al: 28.6 % cultiu mans



Norovirus

 Responsable > 90% GE no bacterianes i ≈ 50% GE 
epidèmiques

 267 milions infeccions/any. 

 Brots epidèmics freqüents. Hospitals: > 25% dels brots

 Supervivència en el medi ambient elevada:

 -20o C a 60o C, diverses superfícies, aigua, menjar

 Persiteix 10 dies en menjar refrigerat i fins 2 mesos a 
l’aigua (4o C, 25o C i -20o C)

 En superfícies (acer inoxidable, formica, 
ceràmica)contaminades experimentalment persisteix 
fins 7 dies

 Hospitals: contaminació ambient, tapes sanitaris!!!



Clostridium difficile

 Present en el 3% adults sans i 20-30% malalts 
hospitalitzats

 Forma vegetativa: 15’ a 6 hores de persistència

 Espores: fins 5 mesos i gran capacitat de resistència

 McFarland  et al: 49% habitacions amb malalts 
simptomàtics contaminades i el 29% de les habitacions 
amb malalts asimptomàtics

 Altres estudis: 2.9 – 75% habitacions contaminades

 Contaminació mans personal sanitari segons ambient:

 0% (0 – 25%), 8% (26-50%), 36% (>50%)



Paper de la contaminació ambiental. 

Evidències a favor



Contaminació de les habitacions 

després de la neteja post-alta



Neteja ambiental: grau de minuciositat



Noves prespectives sobre l’ambient sanitari

Objetiu de neteja

de l’ambient sanitari

Reducció de la carga

biològica en les superficies 

properes al pacient

1990-2009

Sòls més brillants

Eficacia dels

desinfectants

Aspectes destacats 

2010-2019

Oferir al pacient

un entorn més segur  

Atenció higiènica 

(millores tecnològiques)



Nous mètodes de desinfecció ambiental

 Llum ultraviolat

 Vapor de peròxid d’hidrògen

 Altres:

 Gas de peròxid d’hidrògen a baixa concentració

 Ozó

 Formaldehid

 Diòxid de clor



Nous mètodes de desinfecció ambiental



Conclusions

 Augment de microorganismes multi-resistents, en 
especial BGN, amb diversos mecanismes de 
resistència.

 Cal seguir insistint en millorar aspectes coneguts: 
mesures d’aïllament, higiene mans, política 
antibiòtics, formació.

 Valorar el paper de l’ambient sanitari com a font de 
transmissió de microorganismes.

 Millora dels sistemes de neteja i higiene ambiental


