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BIBLIOGRAFIA 

1. Ordinul MS 1101/2016/30.09.2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – aparut in MO 791 din 
7.10.2016 

2. Ordinul MS 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare – aparut in MO 681 din 2.09.2016 

3. Ordinul MS 1226 din 3.12. 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat in MO 

855 din 18.12.2012: 
4. Ordinul 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, doar capitolele: 
 Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei 
 Transportul si depozitarea lenjeriei murdare 

 Depozitarea si transportul lenjeriei curate 
 Responsabilitatile infirmierei 

5. Manual “Programul national de pregatire a infirmierelor” – note de curs – 2012 = 
OAMGMAMR= 

o Modul III. Tehnici de ingrijire: 

 Ingrijiri ale pacientilor 
 Schimbarea lenjeriei 

 Toaleta pacientului. 
 Igiena corporala si vestimentara 
 Pozitia pacientului in pat 

 Mobilizarea pacientului 
 Transportul si insotirea pacientilor 

o Modul IV. Acordarea ingrijirilor de igiena pentru pacientii internati si ingrijirea 
spatiului repartizat acestuia: 

 Notiuni de epidemiologie. 

 Infectiile nozocomiale 
 Profilaxia si combaterea infectiilor nosocomiale 

 Precautiuni universal(P.U.) 

http://www.ortopedieazuga.ro/
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 Accidente prin expunere la sange(A.E.S.) 
 Gestionarea deseurilor provenite din unitatile sanitare 

TEMATICA 
1. Atributiile ingrijitoarei; 

2. Igiena personala si echipamentul de lucru; 
o Ingrijirea si igiena mainilor; 
o Igiena corpului 

o Definitia echipamentului de protectie(exemplificare) 
o Folosirea echipamentului de lucru obisnuit si a echipamentelor speciale 

3. Asigurarea curateniei, dezinfectiei si igienizarea spatiilor din incinta unitatii spitalicesti 
o Curatarea/ordinea operatiunilor de curatenie, metode, reguli de intretinere si pastrare a 

ustensilelor si materialelor de curatenie 

o Dezinfectia 
o Notiuni despre substantele dezinfectante utilizate in spital, prepararea solutiilor 

dezinfectante si de curatenie 
o Tehnici de efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinetele medicale, saloane, bloc 

operator, laboratoare, sali de tratamente, sali de asteptare, oficii alimentare,grupuri 

sanitare, alte incinte 
o Curatarea/dezinfectia veselei 

o Circuitul lenjeriei/ transportul alimentelor 
o Curatarea si dezinfectia obiectelor folosite de pacient (lenjerie, tavite renale, plosti, 

bazinete, urinare,) 

o Curatarea si dezinfectia mobilierului, obiectelor si incaperilor din unitatile sanitare 
o Colectarea, transportul, depozitarea lenjeriei curate/contaminate 

o Circuitul lenjeriei curate/contaminate 
4. Acordarea ingrijirilor pacientilor 

o Schimbarea lenjeriei de pat (cu/fara pacient) 

o Asigurarea igienei personale (dezbracare/baie generala, pe regiuni/imbracare) 
o Captarea produselor fiziologice si patologice 

5. Pozitiile, mobilizarea si transportul pacientilor 
o Paturi si anexe 
o Transportul pacientului 

6. Ordinul MS 1101/2016/30.09.2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – aparut in MO 791 din 

7.10.2016 
o Precautiunile standard 
o Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei 

medicale in unitatile sanitare 
o Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in 

sistemul sanitar la produsele biologice 

http://www.ortopedieazuga.ro/
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7. Ordinul MS 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare – aparut in MO 681 din 2.09.2016 

o Definitie( curatare si dezinfectie) 
o Clasificarea dezinfectiei 

o Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc 
8. Ordinul MS Nr. 1226 din 3.12. 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat in MO 
855 din 18.12.2012 

o Definitii 
o Clasificari 
o Colectare/ sortare la locul de producere 

o Ambalarea deseurilor 
o Depozitare si transport 

o Atributii, responsabilitati in gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala 
 
 
ȘEF SECȚIE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE,                ASISTENT ȘEF SECȚIE, 

DR.BĂCESCU IURIE      BUDULECI IOANA 

 

 

 

 

APROBAT,       AVIZAT, 

MANAGER       DIRECTOR MEDICAL 

C.J.PANDELE VICTOR-DINU                   DR.TOCARU IURIE 
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