ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH)
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NO ANO DE 2013

A APIH, em 2013, seguiu o plano de acção apresentado no ano de 2012. As acções levadas a
cabo pretenderam consolidar 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). Ao nível
da restruturação interna e dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, a
APIH, estabeleceu e continua a estabelecer ligações com os seus associados para
complementar e actualizar o seu ficheiro. Com intuito de fomentar as ideias chave da
Associação, a APIH, continua a desenvolver novas formas de angariação de novos associados,
quer seja directamente através do site, quer seja através da divulgação de informação sobre
descontos nas inscrições das suas actividades. Estas acções foram realizadas em formato de
papel através de posters informativos e de forma digital através de meios audiovisuais
visualizados, durante a realização dos seus simpósios.
Com intuito de adequar a associação às novas obrigações legais, foi efectuado o registo na
Autoridade Tributária e Aduaneira. Para levar a cabo a optimização da gestão financeira da
Associação foi reestruturada a conta da CGD, com vista à estruturação de uma contabilidade
organizada validada e avaliada por um Técnico Oficial de Contas
Um dos projectos da actual Direcção, é, assumir a APIH como sendo 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 tal, o site foi restruturado e
actualizado, de forma a que os seus associados e todos os interessados possam de uma forma
apelativa e interactiva ter acesso à informação. Esta acção, visa não só a divulgação de
informação sobre “Infecção associada aos cuidados de saúde” entre os associados, mas
também despertar o interesse e a angariação de novos associados, dando assim a conhecer a
APIH e as suas actividades.
Ao nível da formação e intercâmbio, a APIH pretende alargar o seu leque de intervenção,
participando e cooperando com outras associações a nível internacional. Para tal, iniciou os
contactos com uma rede europeia, a EUNETIPS – European network to promote infection
prevention for patient safety. Procurando assim, o intercâmbio técnico e científico com
associações internacionais, divulgando, dinamizando e fomentando estudos e trabalhos
científicos na área da prevenção e controlo da infecção.
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Destaca-se ainda a participação da APIH numa conferência dedicada ao tema “A Cooperação
Inter-Administrativa – Aspectos da contratação pública associados à partilha de serviços”
organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa.

Das acções realizadas em 2013 destacam-se as seguintes:
Ao nível da organização interna e canais de comunicação:
 A actualização do ficheiro de associados e de entidades e associações congéneres.
 A reestruturação da conta existente na Caixa Geral de Depósitos.
 A adopção de contabilidade organizada.
 A reactivação do site da APIH.
 Angariação de novos associados.
Ao nível da formação e intercâmbio:
 A organização pela APIH do Simpósio "Infecções associadas aos cuidados
de saúde (IACS)” que se realizou no Auditório do Hospital Pediátrico de
Coimbra – CHUC, no dia 09 de Maio de 2013.
O seminário subordinado ao tema “Infecções associadas aos cuidados de saúde”
(IACS) realizou-se no dia 09 de Maio no Auditório do Hospital pediátrico de Coimbra
- CHUC com cerca de duas centenas de participantes das CCI (Hospitalares e ARS
Centro), associados e interessados (estudantes e trabalhadores da área de prestação
de cuidados de saúde).
Este evento realizou-se por iniciativa da Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar
(APIH), em parceria com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e revestiuse de um enorme êxito científico e institucional, com o qual nos congratulamos.
 A organização pela APIH do Simpósio "Infecções associadas aos cuidados
de saúde (IACS)” que se realizou no Auditório da Universidade de Évora,
no dia 12 de Novembro de 2013.
O seminário subordinado ao tema “Infecções associadas aos cuidados de saúde”
(IACS) realizou-se no dia 12 de Novembro no Auditório da Universidade de Évora
tendo contado com a participação de cerca de uma centena e meia de participantes
das CCI (Hospitalares e ARS Alentejo), associados e interessados (estudantes e
trabalhadores da área de prestação de cuidados de saúde).
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Este encontro surge como início das comemorações dos 25 anos da APIH, sendo o
primeiro de vários outros encontros que irão surgir ao longo de 2014, tendo como
principal objectivo a troca e partilha de conhecimentos pluriprofissionais e
multidisciplinares, no que se relaciona com as políticas e acções relacionadas com as
IACS, nos diferentes contextos de cuidados e serviços.
Foi lançada neste encontro uma brochura intitulada “APIH-25 anos de história”. Este
documento, resumidamente pretende apresentar e enaltecer os primeiros 25 anos de
história da Associação.
No seminário de Évora destacou-se o elevado nível das intervenções de todos os
preletores que abarcaram as diferentes áreas de responsabilidade e do conhecimento,
e que vão desde as políticas de saúde, legislação, organização de serviços, ensino,
investigação e vigilância epidemiológica.
Foi uma honra para a APIH poder contar com a participação do Sr. Director Geral de
Saúde, Dr. Francisco George que na conferência inaugural presidida pelo Presidente da
ARS Alentejo, Dr. José Robalo, introduziu os aspectos estratégicos para a prevenção e
controlo das IACS, e a apresentação do novo Programa Nacional de Prevenção e
Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos. Este mesmo programa,
foi igualmente, abordado e aprofundado pelo seu coordenador nacional, Prof Doutor
José Artur Paiva, tendo sido apresentados os seus aspectos específicos o que permitiu
esclarecer e clarificar muitas dúvidas a muitos dos que participavam no encontro.
Foram, igualmente importantes todas as outras intervenções que se focaram na
divulgação e apresentação de trabalhos desenvolvidos por profissionais de saúde, da
ARS Alentejo, no âmbito das IACS. Estas experiências foram apresentadas por
médicos, enfermeiros, investigadores e docentes que desenvolvem o seu trabalho
nesta zona do país, e que estão implicados de alguma forma com a temática deste
seminário.
Em termos de conclusões destaca-se o reconhecimento e importância que os
participantes e palestrantes atribuem ao tema das IACS e da resistência aos
antibióticos nos diferentes contextos dos cuidados de saúde. Ressalva-se também, a
importância atribuída às políticas de saúde e, neste âmbito, à sua consequente
operacionalização a nível local e regional.
Por último a APIH e os seus membros sentiram que, de alguma forma, este seminário
foi entendido por todos os participantes como um acontecimento muito positivo, o
que nos motiva a continuar com futuras acções.
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A Direcção


Eng.º Abraão Ribeiro


Dr.ª Graça Rocha


Dr.ª Maria José Saraiva


Prof. Alfredo Lourenço


Enf.ª Fernanda Pinto.


Dr. Carlos Gante

Anexos:
Anexo I – Programa do Simpósio "Infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS)” que se
realizou no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra - CHUC no dia 09 de Maio de 2013.
Anexo II – Programa do Simpósio "Infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS)” que se
realizou no Auditório da Universidade de Évora no dia 12 de Novembro de 2013.
Anexo III – Programa da conferência dedicada ao tema “A Cooperação Inter-Administrativa –
Aspectos da contratação pública associados à partilha de serviços” organizada pelo Instituto de
Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa.
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