Qüestionari sobre les infraestructures de les unitats de cures
Núm. de
període*
 Aquest qüestionari l’ha d’emplenar el coordinador del programa d’higiene de les mans o bé un altre professional de
la salut identificat degudament que treballi a la unitat de cures (p. ex. el o la cap d’infermeria pot emplenar el
qüestionari mentre fa el torn per la unitat de cures).
 El qüestionari consta de dues parts: 1) preguntes sobre els equipaments i els recursos disponibles a la unitat de
cures per al rentat i la fricció de les mans amb producte de base alcohòlica; 2) una taula d’avaluació que permeti
identificar el nombre de mitjans disponibles i necessaris per a la higiene de les mans, que s’empleni mentre es fa el
torn per cada sala o àrea on es dispensen les cures o el tractament als pacients (és a dir, l’àrea de cures).
 Glossari
Producte de base alcohòlica: preparació (líquid, gel o escuma) que conté alcohol que s’aplica sobre les mans per
eliminar bacteris.
Centre: lloc on es dispensen les cures de salut (p. ex. hospital, centre d’atenció ambulatòria, centre de llarga
estada, etc.) en què es du a terme l’enquesta.
Fricció de les mans: antisèpsia de les mans realitzada per fricció amb un producte de base alcohòlica.
Rentat de les mans: antisèpsia de les mans realitzada per rentat amb sabó ordinari o antimicrobià i aigua.
Servei: divisió encarregada de dispensar cures mèdiques específiques als pacients.
Unitat: divisió, planta o sala d’un hospital reservada a una categoria o grup específic de pacients (una unitat
correspon a la divisió més petita d’un centre de cures, mentre que un servei pot abastar diferents unitats).

1. Data

2. Centre

3. Unitat

4. Servei**

5. Ciutat**

6. País**

7. Departament (Marqueu el departament que sigui més semblant al vostre)
Medicina interna

Cirurgia

Unitat de cures intensives

Mixta (medicina/cirurgia)

Urgències

Obstetrícia

Pediatria

Llarga estada/rehabilitació

Ambulatori

Altres

8. Funció/càrrec de la persona encarregada d’emplenar aquest qüestionari
Cap d’infermeria

Cap dels metges

Coordinador/a adjunt/a

Un altre membre de l’equip de control de les infeccions

9. Nombre de treballadors d’aquesta unitat
10. Es disposa d’aigua habitualment?

Coordinador del programa

Infermers
Sempre

Altres

Metges

Intermitentment

Auxiliars
Gairebé mai

Mai

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha pres totes les precaucions raonables per comprovar la informació que conté aquest document. Tanmateix, el document publicat es distribueix sense
garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. Correspon al lector la responsabilitat de la interpretació i de l’ús del material. En cap cas l’OMS és responsable dels danys que pugui comportar la
utilització.
L’OMS agraeix els Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), en especial els membres del Programa de control de les infeccions, per la seva participació activa en l’elaboració d’aquest material.

*L’ha d’emplenar el responsable de la gestió de les dades.
**Opcional, s’ha d’emplenar, si escau, d’acord amb la normativa i les necessitats locals.

11. Es disposa d’aigua corrent?

Sí

No

12. L’aigua té un aspecte visiblement net?

Sí

No

Revis

13. Quin tipus d’aixeta hi ha disponible?

S’activa amb la mà

S’activa amb el colze/el canell

S’activa amb el peu

Automàtics

14. Es disposa de tovalloles d’un sol ús al costat de totes les piques?
Mai
15. Es disposa de sabó en totes les piques?

Sempre

16. Es disposa de productes de base alcohòlica?

No ho sé

Sempre

Intermitentment

Sempre

Intermitentment

Intermitentment

Gairebé mai

Gairebé mai

Mai

Gairebé mai

Mai

17. Si se’n disposa, quins són els tipus de dosificadors de què es disposa? (Marqueu totes les respostes
possibles.)
Ampolla de butxaca

Ampolla fixada en un carretó/safata de cures

Ampolla fixada al llit

Dosificador de paret

Dosificador situat sobre la tauleta de nit/el carretó de cures

18. Si es disposa de dosificadors, estan situats al punt d’atenció*?
Sí

Sí, però no en tots els punts d’atenció

No

19. El personal sanitari té fàcil accés a les ampolles de butxaca?
Sempre

Intermitentment

Gairebé mai

Mai

No és aplicable

20. Hi ha una persona encarregada de reomplir o de substituir els dosificadors buits?
Sí

No

21. Se substitueixen els dosificadors quan estan buits?
Sempre

Intermitentment

Gairebé mai

Mai

No és aplicable

22. Hi ha pòsters que il·lustren la tècnica del rentat de les mans situats al costat de les piques?

Sí

No

23. Hi ha pòsters que il·lustren la tècnica de la fricció de les mans situats a prop dels dosificadors de producte
Sí

de base alcohòlica i en diferents llocs de la unitat?

No

24. Hi ha pòsters que il·lustren les indicacions per a la higiene de les mans situats en diferents llocs de la
unitat?
Sí

No

25. S’exposen o hi ha disponibles altres recordatoris de la higiene de les mans en la unitat?

Sí

No

26. Hi ha disponibles guants de cures dins de la unitat?

Gairebé mai

Sempre
Mai

Intermitentment

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha pres totes les precaucions raonables per comprovar la informació que conté aquest document. Tanmateix, el document publicat es distribueix sense
garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. Correspon al lector la responsabilitat de la interpretació i de l’ús del material. En cap cas l’OMS és responsable dels danys que pugui comportar la
utilització.
L’OMS agraeix els Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), en especial els membres del Programa de control de les infeccions, per la seva participació activa en l’elaboració d’aquest material.

27. En la unitat, es duen a terme auditories periòdiques sobre el compliment de la higiene de les mans?
No
28. Si la resposta és afirmativa, amb quina freqüència?
vegada cada 2 anys

Almenys una vegada a l’any

Sí

Almenys una

Menys freqüentment

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha pres totes les precaucions raonables per comprovar la informació que conté aquest document. Tanmateix, el document publicat es distribueix sense
garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. Correspon al lector la responsabilitat de la interpretació i de l’ús del material. En cap cas l’OMS és responsable dels danys que pugui comportar la
utilització.
L’OMS agraeix els Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), en especial els membres del Programa de control de les infeccions, per la seva participació activa en l’elaboració d’aquest material.

Empleneu la taula següent mentre feu una volta per cadascuna de les habitacions o àrees de la unitat on es dispensen cures o tractament (p. ex. àrea de cures*).
Núm.
d’habit
ació

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOT

/

1
2
3
4
5
TOT

/

1
2
3
4
5

TOT
TOT

Nre. de llits a
l’habitació/àr
ea

Nre. de llits
amb producte
de base
alcohòlica a
l’abast de la
mà

Nre. de
piques a
l’habitació/
àrea

Nre. de
piques amb
aigua neta

Nre. de
piques amb
sabó

Nre. de
piques amb
tovallola
d’un sol ús

Nre. de piques
amb aigua neta,
sabó, tovallola
d’un sol ús

A) Habitacions dels pacients d’aquesta unitat

Nre. total de
dosificadors de
producte de base
alcohòlica en
aquesta
habitació/àrea

Nre. de
dosificadors
plens i que
funcionin
perfectament

Nre. de
personal
sanitari que us
heu trobat

Nre. de
personal
sanitari que
us heu trobat
amb ampolla
de butxaca

B) Sales de tractament (cures ambulatòries, hospital de dia, etc.)

C) Passadissos i altres àrees de cures*

/

TOT = total; núm. = número; nre. = nombre
* punt d’atenció: lloc de convergència de tres elements: el pacient, el professional sanitari i la cura o el tractament que comporta un contacte amb el pacient i el seu entorn.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha pres totes les precaucions raonables per comprovar la informació que conté aquest document. Tanmateix, el document publicat es distribueix sense garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. Correspon al lector la responsabilitat de la
interpretació i de l’ús del material. En cap cas l’OMS és responsable dels danys que pugui comportar la utilització.
L’OMS agraeix els Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), en especial els membres del Programa de control de les infeccions, per la seva participació activa en l’elaboració d’aquest material.

Es poden afegir files d’acord amb el nombre de participants.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha pres totes les precaucions raonables per comprovar la informació que conté aquest document. Tanmateix, el document publicat es distribueix sense garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. Correspon al lector la responsabilitat de la
interpretació i de l’ús del material. En cap cas l’OMS és responsable dels danys que pugui comportar la utilització.
L’OMS agraeix els Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG), en especial els membres del Programa de control de les infeccions, per la seva participació activa en l’elaboració d’aquest material.

