
 

 

 

Declaración institucional da Consellería de Sanidad e

Día Mundial de Hixiene das Mans

 

O día 5 de maio celebramos o Día Mundial de Hixiene  das Mans

Cada ano, o tratamento e atención de centos de millóns de pacientes en todo o mundo 

complícase a causa de infeccións contraídas durante a asistencia sanitaria, pois entre o 

5% e o 10% dos pacientes que ingresan nos hospitais contraen unha ou máis infección

As infeccións relacionadas coa atención sanitaria representan unha gran carga de 

enfermidade, e teñen un gran impacto nos pacientes e nos sistemas sanitarios de todo o 

mundo: prolongación de estancias hospitalarias, discapacidades e, en ocasións, a mor

dos pacientes.  

Fronte a isto, a hixiene das mans, a simple tarefa de limparse as mans sempre, no 

momento oportuno e de xeito adecuado, pode salvar vidas.

A OMS iniciou no 2004 o programa 

co obxectivo de lograr que se recoñeza universalmente que o control das infeccións é 

esencial para a seguridade dos pacientes, e contribúe a reducir as infeccións relacionadas 

coa atención sanitaria e as súas consecuencias. 

A finalidade desta campaña é concienciar da n

mellore e manteña prácticas de hixiene das mans correctas para reducir a propagación de 

infeccións potencialmente letais nos centros de atención sanitaria.

O día cinco de maio, a Organización Mundial da Saúde promove a 

Mundial da Hixiene das Mans”.

Na Consellería de Sanidade somos conscientes da súa importancia e neste Día Mundial de 

Hixiene das Mans 2013 queremos manifestar o noso compromiso na loita contra ás 

infeccións relacionadas coa atención san
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O Servizo Galego de Saúde adheriuse ao programa da OMS co compromiso de conseguir, 

entre todos, “0” infeccións relacionadas coa atención sanitaria prestada nos centros 

asistenciais, e puxo en marcha a ‘Estratexia Galega de Mellora da Hixiene das Ma

Para o seu desenvolvemento é fundamental contar co apoio e compromiso das sociedades 

científicas, das asociacións de pacientes, dos profesionais e directivos dos Servizos e 

Unidades do Servizo Galego de Saúde e das autoridades da nosa Comunidade.  

A correcta hixiene das mans é una medida básica e sinxela na prevención da infección 

baseada na evidencia que todos debemos coñecer e practicar nos cinco momentos críticos 

que recomenda a OMS, que son, 

• Sempre antes de estar en contacto cunha persoa que precisa atención en calquera 

punto do sistema sanitario. 

• Sempre antes de realizar unha técnica aséptica (Limpa).

• Sempre despois de que houbese posibilidade de contacto con fluídos corporais.

• Sempre despois de estar en contacto cun paciente.

• Sempre despois do contacto co entorno do paciente.

Todos os organismos internacionais que traballan en pro da Seguridade dos Pacientes 

recoñecen que a súa participación é moi útil para a creación e fortalecemento 

seguridade do paciente e mellorar así a atención sanitaria. 

Por iso é necesario lograr que os nosos pacientes e os cidadáns participen na promoción e 

mellora da hixiene das mans. Teñen que coñecer e realizar correctamente a técnica de 

hixiene das mans con auga e xabón, ou con preparados de base alcohólica dispoñibles 

nos centros asistenciais, coñecer e tamén difundir estes cinco momentos.

 

Coa participación activa dos pacientes, cidadáns, profesionais e autoridades da nosa 

Comunidade na Estratexia Galega de Hixiene de Mans, sumaremos forzas para diminuír os 

factores de risco que contribúen a que os pacientes sufran infeccións. 
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Entre todos conseguiremos unha asistencia máis segura e de maior calidade.
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