
 

 

 

5 DE MAIO 2013, DÍA MUNDIAL DE HIXIENE DE MANS

MANIFESTO DOS PACIENTES E CIDADÁNS

O dia cinco de maio, a Organización Mundial da Saúde promove o Día Internacional da Hixiene de 

Mans. Con isto preténdese diminuír a infección e mellorar a seguridade da atención sanitaria. 

Por isto, os pacientes, cidadáns de Galicia, sumámonos á declaraci

Sanidade e manifestamos o noso compromiso para traballar activamente cos profesionais e 

autoridades do Servizo Galego de Saúde na prevención da infección relacionada coa asistencia 

sanitaria, participando activamente en t

Mellora da Hixiene de Mans. 

A Organización Mundial da Saúde, para diminuír a infección e mellorar a seguridade dos pacientes, 

ven realizando distintas accións e programas. O Servizo Galego de Saúde, aso

comprometeuse con dito organismo e ten como meta conseguir pouco a pouco e entre todos “0” 

infeccións relacionadas coa atención sanitaria prestada nos centros asistenciais.

Este organismo expón a necesidade de lavar as mans en cinco momentos críti

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 

• Sempre despois de estar en contacto cun paciente.

• Sempre despois do contacto co entorno do paciente.

Para lograr este obxectivo, os cidadáns e pacientes temos que coñecer e realizar correctamente a 

técnica de hixiene das mans con auga e 

centros asistenciais, coñecer tamén e difundir estes cinco momentos.

 

Comprometémonos a colaborar a través do Consello Asesor de Pacientes e da Escola Galega de 

Saúde para Cidadáns na programación de 
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Saúde para Cidadáns na programación de actividades que faciliten a sensibilización e formación dos 
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pacientes e cidadáns de Galicia, co obxectivo de conseguir que todos os Galegos e Galegas 

realicemos unha correcta hixiene de mans, así como a difusión e docencia de boas prácticas, a 

través da rede galega de pacientes formadores

Coa nosa participación activa na Estratexia Galega de Hixiene de Mans, sumaremos forzas cos 

profesionais sanitarios para diminuír os factores de risco que contribúen a que os pacientes sufran 

infeccións. Entre todos conseguiremos unha asistencia MÁIS SEGURA e de maior calidade.

 

Asociacións Asinantes: 

Liga Reumatolóxica Galega 

Asociación de Diabéticos Lucenses (ADIL)

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Lugo (AFALU)

Fundación Menela 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña (AFACO)

Asociación Galega de Síndrome de X

Asociación Galega de Espina Bífida e Lesionados Medulares (AGEBI)

Sociedade Galega Interdisciplinaria da SIDA en Galicia (SOGAISIDA)

Asociación Coruñesa de Promoción do Xordo (ACOPROS)
 
Asociación Coruñesa de Fibromialxia e Sínd
 
Asociación de Bulímicos e Anoréxicos de A Coruña (ABAC)
 
Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC)
 
Asociación Pro-Persoas con Discapacidade de Galicia (ASPRONAGA)
 
Asociación de Loita contra as Enfermidades Renais
 
Asociación de Crohn e Colite Ulcerosa de A Coruña (ACCU A Coruña)
 
Federación de Diabéticos de Galicia
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Asociación Coruñesa de Persoas con Diabete (ACODI)
 
Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA)
 
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade 
 
Asociación de Fibromialxia de Lugo (ALUFI)
 
Asociación de Loita contra as Enfermidades Renais 
 
Asociación de Pais/Nais ou Titores de Persoas con Trastornos do Espectro Autista (RAIOLAS
 
Asociación Fenilcetonúrica e OTM de Galicia (ASFEGA)
 
Asociación de Axuda ao Enfermo Mental “A Mariña”
 
Asociación de Familiares e Enfermos de Fibrose Pulmonar
(AFEFPI) 
 
Asociación de Artrite de Santiago
 
Unión Galega de Epilepsia (UGADE)
 
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental 
Galicia 
 
Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE)
 
Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis (AELAM)
 
Asociación Galega de Hemofilia (AGADHEMO)
 
Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP)
 
Asociación Ourensana de Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e outras Enf
Neurodexenerativas (AODEM) 
 
Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista de A Coruña (ASPANAES)
 
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAX
 
Federación Autismo Galicia 
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Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias 
(FAGAL) 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Galicia (AFAGA)
 
Grupo de Persoas con Discapacidade de A Coruña (GRUMICO)
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias (AFAL FERROLTERRA)
 
Asociación Española de Afectados por Sarcomas (AEAS)
 
Asociación Española de Síndrome de Pernas Inquietas (AESPI)
 
Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela
 
Asociación Galega de Familias de Persoas Afectadas pola Síndrome de Asperger (ASPERGA)
 
Federación Galega de Parálise Cerebral (ASPACE Galicia)
 
Asociación de Loita contra as Enfermidades Renais
 
Fundación Irene Megías contra a Meninxite
 
Cruz Vermella Española en Galicia
 
Asociación Parkinson Galicia – A Coruña
 
Fonte da Virxe de Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais
 
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (DOWN GALICIA)
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