Planeamento da Campanha Nacional de Higiene das Mãos 2013 – Cuidados de saúde primários
Actividades

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1 - Envio à DGS de Declarações de Compromisso de adesão à Campanha nas
unidades que iniciam a sua adesão em 2013. Registar os dados do Coordenador
Local na página Oficial da DGS , "Microsite do PNCI" - "Campanha Nacional de
Higiene das Mãos" - "Actualização dos Coordenadores locais". Dar conhecimento
ao Grupo Coordenador Regional de Controlo de infecção da ARS.
2 - Análise e divulgação de dados do ano de 2012 ao órgão de gestão e
profissionais de saúde nas unidades já aderentes.
3 - Avaliação de consumo do SABA durante o ano de 2012.
4 - Preparação da Unidade (colocação de SABA,verificação e adequação das
estruturas para a higiene das mãos) nos locais de prestação de Cuidados.
5 - Formação de formadores (Formação organizada pelo Grupo Coordenador
Regional de Controlo de Infecção em articulação com a DGS).
6 - Preparação de actividades para comemoração local do dia mundial da higiene
das mãos Dia 5 de Maio.

7 - Comemoração nacional do dia mundial da higiene das mãos Dia 5 de Maio.
8 - Formação "prevenção das IACS"*dos profissionais das unidades aderentes à
campanha com avaliação da taxa de formação .
9 - Colocação de cartazes, lembretes, protecções de Ecrâs etc.
10 - Auditoria às Práticas de Higiene das Mãos - Esta iniciativa é da inteira
responsabilidade das unidades, não se inserindo nem tratando dados a nível
Nacional.As auditorias só se poderão fazer após a formação dos profissionais dos
serviços aderentes.
11 - Planeamento da CNHM para 2014.

* A formação da Prevenção das IACS tem por base a apresentação padronizada da OMS. Pode ser atualizada e melhorada, por exemplo, com
dados da instituição. Nesta formação está incluída e é obrigatória a visualização e discussão dos 5 cenários iniciais do "Training films".

