
 
 

CERINȚE PENTRU PREVENIREA INFECȚIEI ÎNCRUCIȘATE  
ÎN TIMPUL CONFERINȚEI 

 
 
Contactul cu alte persoane cu fibroză chistică (mucoviscidoză) poate avea un risc de infecție 
încrucișată. Anumite bacterii, cum ar fi Pseudomonas aeruginosa, se pot răspândi de la un pacient 
la altul. Infecția cu aceste bacterii poate duce la o scădere a funcției pulmonare. Prin urmare, atunci 
când participați la evenimente unde pot fi prezente și alte persoane cu fibroză chistică, este 
important să urmați anumite reguli de igienă pentru a limita riscul infecție încrucișată. Vă rugăm să 
citiți cu atenție aceste indicații înainte de a participa la conferință! 

 
Fiecare participant cu fibroză chistică (mucoviscidoză) trebuie să aducă următoarele 
FORMULARE: 

 
1. Un raport microbiologic, nu mai vechi de 28 de zile. Trebuie indicat mediul de 

cultură utilizat pentru analiza sputei. Este recomandată utilizarea unui mediu cu geloză sau mediu 
de creștere pentru complexuli B. cepacia în cazul probelor folosite pentru analiza bacteriologică în 
vederea participării la conferință. Astfel medii sunt: mediul selectiv de geloză pentru izolarea B. 
cepacia (BCSA), OFPBL, geloza PC și MAST.  
 

Trebuie prezentat buletinul de analiză bacteriologică înainte de intrarea în sala de 
conferință! 

 
2. O scrisoare medicală eliberată  și semnată de către medicul dumneavoastră curant. 

Din scrisoare trebuie să reiasă faptul că nu sunteți infectat cu complexul B. cepacia, cu MRSA sau 
alte bacterii multi-rezistente la antibiotice în ultimile 12 luni înainte de eveniment. Puteți descărca 
modelul de scrisoare medicală la următorul link: 

 
Trebuie să prezentați la biroul de recepție aceste documente atunci când vă înregistrați, 

înainte de intrare în sala de conferință! 
 
Din respect pentru alte persoane cu fibroză chistică (mucoviscidoză) care participă la conferință nu 
putem permite intrarea oricărei persoane care nu poate demonstra informațiile despre starea lor 
bacteriologică! 
 

Deși încurajăm aplicarea metodelor de igienă și depunem efortul de a restricționa 
participarea persoanelor infectate cu complexul Burkholderia cepacia, MRSA sau alte 

bacterii multi-rezistente la antibiotice, totuși nu putem garanta că sala de conferință va fi un 
mediu fără bacterii virulente. 

 
De aceea, vă recomandăm să discutați cu medicul dumneavoastră despre infecția încrucișată și să 
decideți împreună dacă participaarea dvs. la conferință este oportună. 

 
Vă rugăm să citiți cu atenție documentul  

"REGULI DE IGIENĂ ÎN TIMPUL CONFERINȚEI” 
 înainte de a vă înscrie la acest eveniment! 

 


