ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH)
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NO ANO DE 2019

A APIH, em 2019, continuou a desenvolver as suas atividades, em consistência com o seu Plano
de Ação para 2019. As ações levadas a cabo pretenderam consolidar um processo de
desenvolvimento e consolidação da APIH, com o intuito de tornar esta associação um parceiro
de referência na prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de saúde, no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde português, em geral.
A aposta nos canais de informação e comunicação, interna e externa, é um dos objetivos da
presente Direção. A APIH pretende renovar a sua página institucional, em termos de layout e
de conteúdos, e criar uma newsletter que promova a comunicação de informação relevante entre
os seus associados.
Ao nível da reestruturação interna - e dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano
anterior - a APIH encontra-se a atualizar o seu ficheiro de associados. A APIH continua, ainda,
a desenvolver formas de angariação de novos associados - seja diretamente, através do site, seja
presencialmente, no decurso de eventos por si organizados.
A APIH tem procurado desenvolver um trabalho de busca, na indústria nacional e internacional,
por forma a apresentar aos seus associados as últimas tecnologias no combate às IACS.
Igualmente assegura, quando formalmente solicitada pelos seus associados, o aconselhamento
técnico na área.
Ao nível da formação e intercâmbio, a APIH mantém o trabalho de desenvolvimento de elos de
ligação e parcerias. Assim, e a nível internacional, destaca-se a ligação da APIH com as suas
congéneres europeias: a EUNETIPS (European network to promote infection prevention for patient
safety) e a EUCIC (European Committee on Infection Control).
A nível nacional, destaca-se a cooperação com a ATEHP (Associação de Técnicos de Engenharia
Hospitalar Portugueses), a ANES (Associação Nacional de Esterilização), a APAH (Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares), a ANCI (Associação Nacional de Controlo de
Infecção) e a APHH (Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar). Mais recentemente, e na
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sequência das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da Infeção, foram estabelecidos
laços com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP).
Das ações realizadas em 2019 destacam-se as seguintes:
Ao nível da organização interna e canais de comunicação:
 Atualização do ficheiro de associados e de entidades e associações congéneres
(contactos).
 Dinamização do site da APIH.
 Angariação de novos associados.

Ao nível da formação e intercâmbio:

 A organização pela APIH das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e
Controlo da Infeção que se realizaram no Auditório da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 6 de junho de 2019
Este evento, inserido no Programa de Ação da Direção da APIH e ainda enquadrado nas
comemorações do seu 30º aniversário, realizou-se em parceria com a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., tendo-se revestido de um enorme êxito
institucional, científico e organizacional.
Estiveram presentes cerca de três centenas e meia de participantes, tendo os temas em
debate sido abordados por especialistas nacionais de elevada craveira científica. Estas
jornadas tiveram como principal objetivo a troca e partilha de conhecimentos
pluriprofissionais e multidisciplinares, relacionados com a epidemiologia hospitalar
(disciplina científica e organização de serviços dedicados) e controlo da infeção.
Os debates foram muito participados e foi unânime a opinião quanto à oportunidade e
qualidade científica das Jornadas - tanto mais que se tratou de um tema inovador a nível
nacional que foi, pela primeira vez, abordado pela APIH.
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Anexos:
Anexo I – Programa das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e controlo da Infeção que se
realizou no Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 06 de Junho
de 2019

Anexo II – Entrevista do Presidente da Direção à “Just News”, realizada no dia das das jornadas
(publicada em https://justnews.pt/noticias/controlo-da-infecao-todos-os-hospitais-deveriam-terservicos-de-epidemiologia-clinica#.XtfYwzpKiHs)
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