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BIBLIOGRAFIA și TEMATICA  

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de infirmieră debutantă 

 

 

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

 

2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din 
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activitati medicale.  

3. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 

în unităţile sanitare 

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 

 

 
MEDIC SPECIALIST,                                          ASISTENT MEDICAL COORDONATOR, 

DR.DONOSĂ VIOLETA-MARCELA      MALUSĂNU DIANA 
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MANAGER       DIRECTOR MEDICAL 
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