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1. Atributiile ingrijitoarei 

2. Igiena personala si echipamentul de lucru 

-  ingrijirea si igiena mainilor 

- igiena corpului 

- definitia echipamentului de protectie, exemplificari 

- folosirea echipamentului de lucru obisnuit si a echipamentelor speciale 

3. Asigurarea curateniei, dezinfectiei si igienizarea spatiilor din incinta unitatii spitalicesti 

- Curatare/curatenie/ordinea operatiunilor de curatenie, metode, reguli de intretinere si 

pastrare a ustensilelor si materialelor de curatenie 

http://www.ortopedieazuga.ro/


- Dezinfectia 

- -notiuni despre substantele dezinfectante utilizate in spital, prepararea solutiilor 

dezinfectante si de curatenie 

- Tehnici de efectuare a curatenie si dezinfectiei in cabinete medicale, saloane, bloc 

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

sanitare, alte incinte; 

- Curatarea si si dezinfectia obiectelor folosite de bolnav( lenjerie, plosca, bazinete, 

urinare, scuipatori, tavite renale) 

- Efectuarea deparazitarii bolnavilor si a obiectelor acestuia (definitie, scop, etape de 

executie) 

- Curatarea si dezinfectia mobilierului, obiectelor si incaperilor din unitatile sanitare 

- Colectarea, transportul, depozitarea lenjeriei si rufelor curate si murdare/contaminate 

- Circuitul de trasport al lenjeriei curate/murdare 

4. Acordarea ingrijirilor pentru pacienti: 

- Curatare/dezinfectie vesela 

- Circuitul/transport alimente 

- Schimbarea lenjeriei de pat 

- Asigurarea igienei personale, corporale si vestimentare a bolnavilor(baia generala, 

dezbracare/imbracare bolnav, toaleta generala si pe regiuni a bolnavilor) 

- Captarea produselor fiziologice si patologice 

5. Pozitiile mobilizarea si transportul pacientilor 

- Patul si anexele sale 

- Transportul pacientului 

6. Ord.1101/2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

- Precautiunile standard 

- Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 

in unitatile sanitare 



- Metodologia  de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in 

sistemul sanitar, la produsele biologice 

- Asigurarea ingrijirilor de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice 

7. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii 
de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de 
risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează 
să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

8. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale 

- Definitii 

- Clasificari 

- Colectare la loc de producere 

- Ambalare deseuri 

- Depozitare/transport 

- Atributii, responsabilitati in gestionarea deseurilor rezultare din activitatea medicala 
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