
 
 

MĂSURI DE IGIENĂ CE TREBUIE RESPECTATE 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! 
 
 

Următoarele recomandări pot ajuta să limitați riscul infecției încrucisate pentru dvs. și ceilalți participanți cu 
cu fibroză chistică (mucoviscidoză). 

 
 

1. Nu dați mâna cu celelalte persoane (ca alternativă, un gest prietenesc ar putea fi atingerea blândă a brațului 
sau umărului persoanei); nu este recomandat nici sărutul (ca formă de salut) cu alte persoane. 

2. Păstrați o distanță (de cel puțin 1 metru) față de alte persoane cu fibroză chistică (mucoviscidoză) pentru a 
evita răspândirea directă a bacteriilor; 

3. Acoperiți întotdeauna gura și nasul atunci când tușiți sau strănutați cu batiste/șervețele de unică folosință; 
4. Spălați cu regularitate și uscați bine mâinile sau de a folosiți un gel antibacterian, mai ales după ce ați tușit sau 

ați fost la toaletă; 
5. Atunci când se utilizați toaleta, este de preert să folosiți săpunul lichid din dispener în locul celui solid și 

prosoape de hârtie de unică folosință în locul de uscătoarelor cu aer cald, în cazul în care sunt acestea sunt disponibile. 
Întotdeauna asigurați-vă că mâinile uscate. Este de preferat să utilizați propria baie, personală, dacă acest lucru este 
posibil. 

6. Utilizați șervețele de unică folosință pentru a elimina sputa, aruncându-le la coșul de gunoi, imediat după 
folosire, la (de preferat este ca acesta să fie închis cu un capac), nu în toaletă. 

7. Nu utilizați ustensile (pahare, sticle, tacîmuri etc.) ce au fost folosite de către alte persoane. Evitați să folosiți 
orice "sosuri" care însoțesc produsele alimentare la bufet ce pot fi folosite și de către alte persoane participante la 
conferință.â 

8. Purtarea măștilor medicale ce acoperă gura pot limita riscul infecțiilor încrucișate, iar acestea trebuie înlocuite 
frecvent. 

9. Nu împărțiți camera de hotel cu alți pacienți cu fibroză chistică (mucoviscidoză). 
10.  Atunci când utilizați chiuveta sau dușul, lăsați apa să curgă timp de 2-3 minute pentru a dilua eventualele 

bacterii prezente. 
11. Este recomandat să aveți în permanență un gel antibacterian pentru mâini și să îl folosiți regulat pentru a 

maximiza protecția. 
12.  Realizați tratamentul în camera dvs. ori de cate ori este posibil. 

 
Gândiți-vă întotdeauna că IGIENA, în viața de zi cu zi, vă va ajuta la prevenirea răspândirii infecțiilor 

pulmonare provocate de bacterii. 
 
Aceste reguli de igienă sunt niște recomandări pe care v-am fi recunoscători dacă ați lua în considerare. Organizatorii 
fac tot posibilul pentru a sprijini pacienții, în orice mod posibil, să respecte aceste reguli de igienă în timpul conferinței 
pentru a limita riscurile de infecție încrucișată, dar acest lucru nu poate fi exclus în totalitate. Vă sfătuim să discutați cu 
medicul dvs. despre posibilele riscuri de infecție și  despre alte măsuri care pot fi aplicate pentru reducerea acestui risc. 
 
Riscul de infecție încrucișată între persoanele cu fibroză chistică (mucoviscidoză) poate scădea semnificativ dacă sunt 
respectate măsurile corespunzătoare de igienă, dar acesta nu poate fi exclus în totalitate. Organizatorii solicită tuturor 
pacienților infectați cu Burkholderia cepacia, Staphilococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) sau alte bacterii 
multi-rezistente la antibiotice, nu participe la această conferință. 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul  
”CERINȚE PENTRU EVITAREA INFECȚIEI ÎNCRUCIȘATE ÎN TIMPUL CONFERINȚEI”  

înainte de a vă înscrie la acest eveniment! 
 
 


