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BIBLIOGRAFIA și TEMATICA  
pentru examenul de promovare organizat pentru functia de  

infirmieră debutantă/infirmieră 

 

 

 

TEMATICA 

1. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare 

 - definiții 
 - curățenia 

 - dezinfecția 

2.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. 
 - obiective si domenii de aplicare 

 - clasificări 
 - ambalarea deșeurilor 
 - depozitarea temporara 

 - transportul 

 - eliminarea finala 

 - responsabilități in domeniul de gestionare a deșeurilor infirmiera. 
3. Prevenirea infecțiilor nosocomiale 

4. Atribuții de serviciu infirmiera 

- Pregătirea patului şi accesoriile lui 
- Schimbarea lenjeriei de pat 

- Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor 
- Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat 
- Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat 

- Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului 
- Mobilizarea bolnavului 

- Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor 
- Efectuarea transportului bolnavului în spital 

- Alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit 
- Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei 

- Depozitarea si transportul lenjeriei curate 

- Pastrarea confidentialitatii 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Programul National de Pregatire al Infirmierelor.Note de curs (Editura Alma Mater 2012) 

http://www.ortopedieazuga.ro/
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2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activitati medicale.  

3. Ordinul 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 
în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 
efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 
nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 
eficienţei acestuia  

4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

5. Ordinul 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare 

6.Fisa post infirmiera 

 

 
        INTOCMIT, 
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