ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH)
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO
NO ANO DE 2012

Em 25 de Maio de 2012 foram eleitos os actuais Corpos Sociais da APIH para o triénio 20122015. A Direcção tomou posse no dia 1 de Junho de 2012. Nesse dia foram designados, nos
termos do artigo 10º e seguintes dos Estatutos da APIH, os titulares dos cargos da Associação
e definidas as funções dos elementos da Direcção da seguinte forma: Presidente: Eng. Abraão
da Silva Ribeiro (SUCH), Vice-presidente: Dra. Graça Rocha (Médica Pediatra - Hospital
Pediátrico de Coimbra – CHUC, Secretário: Dr. Carlos Gante (Administrador Hospitalar,
Hospitais da Universidade de Coimbra – CHUC), Tesoureiro: Enf.ª Maria Fernanda Pinto
Junqueira (Enfermeira Especialista - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de
Coimbra – CHUC), Vogais: Professor Alfredo Lourenço (Professor, Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra) e Dra. Maria José Saraiva (Farmacêutica - Serviços Farmacêuticos,
Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC).
A Direcção aprovou em 1 de Junho de 2012 o plano de acção da APIH, para o triénio 20122015, documento que se encontra em anexo a este relatório. Face à situação actual em que se
encontrava a APIH as grandes linhas de orientação assentaram em três pilares: Organização,
Revitalização e Envolvimento. O programa apresentado e aprovado pretende iniciar um
processo de reestruturação e desenvolvimento da APIH com o intuito de a tornar um
parceiro credível na prevenção e controlo das infecções relacionadas com os cuidados de
saúde em todos os serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A APIH propõe-se intervir
ao nível da sua organização interna actualizando o ficheiro de associados, reorganizando a sua
sede e o seu apoio logístico e estimulando o seu desenvolvimento, a sua implantação e o seu
reconhecimento. Ao nível de assessoria e consultadoria técnica a APIH pretende dar apoio às
Comissões de Controlo e Infecção existentes nos serviços de saúde, colaborar com as
Comissões e Grupos de Trabalho no âmbito da Prevenção, Controlo, Vigilância das Infecções
relacionadas com os cuidados de saúde e intervir junto da Tutela e das entidades competentes
(ao nível nacional, regional e local) nomeadamente da Comissão responsável pelo “Programa
Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção Hospitalar, da Direcção Geral da Saúde e nos
programas de Gestão do Risco. Ao nível da formação e intercâmbio pretende-se participar e
cooperar em encontros formativos a nível nacional e internacional, fomentar o intercâmbio
técnico e científico com associações internacionais e parcerias com associações nacionais
congéneres e dinamizar e fomentar estudos e trabalhos científicos na área da prevenção e
controlo da infecção. A APIH pretende, ainda, assumir-se como um pólo dinamizador de
informação sobre “Infecção associada aos cuidados de saúde” para as unidades de saúde do
SNS e para a distribuição de informação aos seus associados. Para esse objectivo vai reactivar
o site, de novo, para que de forma apelativa e interactiva divulgue informação útil aos
associados.

Das acções realizadas em 2012 destacam-se:
Ao nível da organização interna e canais de comunicação:


A actualização do ficheiro de associados e de entidades e associações congéneres.




A reactivação do site da APIH.
A obtenção de autorização do Conselho de Administração do CHUC para receber, a
correspondência da APIH, através da secretaria-geral daquela instituição.

Ao nível da assessoria/consultadoria técnica:



Colaboração com a Universidade Católica do Porto na sequência do pedido de apoio
científico ao “I Curso de Esterilização”.
Colaboração com o Diário de Notícias na sequência do contacto para
entrevista/comentário acerca da infecção hospitalar em Portugal.

Ao nível da formação e intercâmbio:


A participação da APIH em encontros de outras associações, para as quais foi
convidada, nomeadamente
o Seminário que decorreu em Lisboa, no dia 20 de Junho de 2012, sobre o
“Reprocessamento de Dispositivos Médicos”.
o As Jornadas da Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar que se
realizaram na UBI em 13 e 14 de Dezembro de 2012.
 A organização pela APIH do Simpósio "(Re)Utilização de Dispositivos
Médicos” que se realizou no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra CHUC no dia 24 de Outubro de 2012. O Simpósio subordinado ao tema
“(Re)Utilização de Dispositivos Médicos”, organizado pela APIH, no dia 24 de
Outubro, no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra - CHUC, contou com a
participação activa de cerca de duas centenas de participantes, maioritariamente
membros das CCI (Hospitalares e ARS Centro) e Associados.
O reputado leque de prelectores, distinguidos especialistas no tema em abordagem,
bem como a riqueza dos acalorados e sempre enriquecedores debates, contribuíram,
em muito, para o reconhecido elevado êxito deste encontro, comprovado, tanto pela
apreciação da maioria dos participantes, como pelas notícias da comunicação social
(ver, por exemplo, o Diário das Beiras de 25 de Outubro de 2012).
O Encontro serviu também para recolocar em contacto e convívio profissionais da
mesma área, com experiências diversas, mas similares e dificuldades idênticas, bem
como para reencontrar muitos conhecidos de tempos anteriores e de diversas
proveniências.
Foi um importante Fórum de discussão, em que ressaltou a urgente necessidade de
regulamentação, em matéria de Dispositivos Médicos. Finalmente, de relevar o apoio
manifestado à Direcção da APIH, não só pela generalidade dos Associados presentes,
mas também por diversas Individualidades e Entidades participantes, que estimula e
responsabiliza a APIH a prosseguir o caminho do relançamento, expansão e
consolidação da Associação, a fim de contribuir para a sustentabilidade do SNS e

melhoria das práticas, em benefício da saúde e segurança dos doentes e dos
profissionais.
Com o envolvimento da gestão de topo e o entusiasmo e apoio dos Associados,
conseguimos com esta acção lançar as bases para alargar este movimento ao universo
nacional.
A Direcção agradece especialmente aos patrocinadores (Grupo Taper e Covidien) e
aos Conselhos de Administração do CHUC e do SUCH, o apoio prestado de forma a
ter permitido esta importante acção.
No final do ano de 2012 a APIH apresenta uma situação financeira positiva.
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