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           Nota de premsa  
 

               

Avui a Lleida es celebra el Dia Mundial de la 

Higiene de Mans  

Avui 5 de maig, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Atenció Primària 

de Lleida col·laboren un any més amb el Dia Mundial de la Higiene de mans.  

 

Aquest any, amb l’eslògan “Mira les teves mans: la higiene de les mans, 
clau per a una atenció quirúrgica segura”, l’OMS prioritza la millora de les 
pràctiques d’higiene de les mans en tots els serveis quirúrgics durant tot el procés 
assistencial, des de les plantes de cirurgia i els quiròfans fins als serveis de 
cirurgia ambulatòria.  

L’asèpsia en l’atenció quirúrgica salva vides: netegeu-vos les mans. La millora de 
les pràctiques d’higiene de les mans en els serveis quirúrgics és una prioritat. 

 

Les activitats programades durant el dia són : observació directa del compliment 

de la higiene de mans en l’àrea quirúrgica (ja s’han fet recomanacions prèvies 

seguint les indicacions del Departament de Salut), ahir es va recordar per les 

diferents unitats i serveis de l’hospital la importància de la higiene de mans i es 

van ficar cartells relatius al tema, es repartirà informació referent a la d’adhesió al 

programa i solucions alcohòliques;  també des de fa un mes s’està portant a 

terme una activitat en UCI i UCO (Unitat Coronaria) basat en els dispensadors 

intel·ligents que es van implantar. Aquests dispensadors informen de forma 

continua (per wifi ) de la seva utilització tant amb nombre de vegades que 

s’utilitzen com la quantitat que dispensen.   

 

També als Centres d’Atenció Primària s’estan portant a terme diferents activitats.  

Així, entre altres,  l’Equip d’Atenció Primària (EAP)  d’ Artesa de Segre, EAP 

de les Borges Blanques,  i l’ EAP del Pla d’Urgell faciliten informació  als 

usuaris, amb pòsters, tècniques en la higiene de mans, utilització de guants per 

les consultes i pel servei d’urgències; al CAP de Rambla Ferran, hi ha taules 

informatives i fan demostracions als pacients; Al CAP de Tàrrega s’informarà als 
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usuaris de la importància  del rentat de mans i s’invitarà a realitzar un rentar amb 

antisèptic alcohòlic, emissió de vídeos a les pantalles informatives del centre ect.  

 

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/article/higiene_de_mans 
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