NOTA DE PREMSA
Reus, 5 de maig de 2021

L’Hospital Sant Joan celebra el Dia Mundial de
la Higiene de Mans
Enguany té per lema “Segons que salven vides: renta’t les mans!” i vol reconèixer la
feina que duen a terme tots els professionals sanitaris, i no sanitaris, en l'atenció que
presten als malalts per la COVID-19 i en la prevenció de la transmissió del coronavirus.

El 5 de maig se celebra el Dia Mundial de la Higiene de les Mans, impulsat per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) des del 2009, i com és habitual l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
ha instal·lat una taula informativa a la rambla de la planta -1. Enguany, té per lema “Segons que
salven vides: renta’t les mans!”, per reconèixer la feina que duen a terme tots els professionals
sanitaris, i no sanitaris, en l'atenció que presten als malalts per la COVID-19 i en la prevenció de la
transmissió del coronavirus.
Aquest any, l’OMS fa una crida als professionals i centres sanitaris per aconseguir una actuació
eficaç en higiene de mans en el punt d'atenció, un espai que reuneix tres elements: el pacient, el
treballador sanitari i l’atenció o tractament que implica el contacte amb el pacient o el seu entorn. En
aquest sentit, el Programa d’higiene de mans del Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del
Departament de Salut treballa per consolidar la pràctica professional de la higiene de mans com a
decisiva per a la salut, perquè es mantingui en el temps i sigui prioritària en tots els centres
assistencials, sanitaris i socials.
Ja Maimònides al segle XII veia en la higiene de mans una mesura idònia per evitar infeccions i de
fet, la COVID-19 ha permès visibilitzar la pràctica de la higiene de mans com una de les mesures
més eficaces en el control i prevenció de les infeccions.
La celebració del Dia Mundial de la Higiene de Mans també es porta a terme a la resta de centres de
salut del Grup.
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