Inscreva-se no Prêmio
Excelência em Higiene das Mãos
América Latina 2022
A América Latina está se juntando a um movimento global e o
seu hospital ou clínica pode fazer parte dele. Comprove a sua
excelência na redução das Infecções Relacionadas à Assistência à

Faça parte
dessa comunidade
porque você já é parte
da nossa história.

A eficiência tem nome.
A competência tem endereço.
A excelência tem rosto.

Saúde (IRAS), adotando de forma sustentável a implementação
da estratégia multimodal da OMS em higienização das mãos e
candidatando-se ao Prêmio Excelência em Higiene das Mãos
América Latina 2022.

Mãos limpas salvam vidas!
O Prêmio de Excelência em Higienização das Mãos (HHEA) teve
início em 2009 na Ásia-Pacífico como uma consequência natural
do programa Clean Care is Safer Care (Cuidado Limpo é Cuidado
Mais Seguro) da OMS, que visa elevar a conscientização da
necessidade de combate às IRAS e aumentar a segurança do
paciente. Mais tarde, o Prêmio foi introduzido com sucesso na
Europa (2012), na América Latina (2014), Oriente Médio e regiões
do Norte da África (2017) e África Subsariana (2018).
O HHEA identifica, honra e celebra aqueles hospitais e profissionais de saúde que contribuíram para a melhoria da segurança
do paciente através da sua excelência, entusiasmo e métodos
inovadores.
Para inscrever-se, clique aqui. O formulário de inscrição é baseado na Guia de Autoavaliação para a Higiene das Mãos, contendo
perguntas adicionais que visam garantir uma campanha de
melhoria em higienização das mãos sustentável.

Profissional de Enfermagem,
Engenharia Clínica,
Medicina, Diretoria e Equipe
Multidisciplinar,
clique aqui e inscreva
seu hospital ou clínica.

Quero
participar!

Queremos
conhecer você
para reconhecer
você.
Estão abertas
as inscrições
até 15 de junho.

PRÊMIO
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Em cooperação com

Como se inscrever e como
é feita a seleção?
Conheça o Fluxo do
Prêmio Excelência em Higiene
das Mãos América Latina 2022:

6

O candidato ao Prêmio
precisa de:

1
Implantação com
sucesso da Estratégia
Multimodal de Higiene
das Mãos

Mais
de 3 anos

2

Painel de Especialistas
visita os hospitais
finalistas para
conhecer o programa
de higiene das mãos

5

Finalistas recebem
a data da visita
do Painel
de Especialistas

4

Painel de Especialistas
da Região analisa
os guias de autoavaliação
e definine os finalistas

3

Completar
o formulário
de autoavaliação

Redução
Compovada
de HAI

Forte
Liderançpa

Candidatar-se
pelo link:
bit.ly/hheaamericalatina

7

Painel de Especialistas
da Região discute
os resultados da visita
e avalia os vencedores

8

Vencedores apresentam
o seu programa no Congresso
de Controle de Infecção
da região e recebem
o Prêmio

