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PENTRU EXAMENUL DE OCUP ARE A POSTURILOR V ACkNTE DE INFIRMIERA 

I.Programul Naţional de Pregătire al Infirmierelor.Note de curs (Editura Alma Mater, 2012). 

2.0.M.S. nr. l 025/2000 privind aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru 
unitătile medicale. 

' 

3.0.M.S. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culgere a datelor pentru baza naţională de 
date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale 

- Capitolul II, III, IV,V,VI,VII. 

4.0MS 1761/03.09.2021 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 

- Anexa I-cap I,II,III ; 
- Anexa III; 

5.0MS 1101/30.09.2016-Norme.de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistentei medicale în unitătile sanitare. 

' ' 
- Anexa 3; 
-Anexa 4. 

6.Legea drepturilor pacientului 46/2003-actualizată 2020 



, TEMATICA 

I .Decontaminarea mediului de spital 
a. Norme tehnice privind curăţarea- dezinfecţia în unităţile sanitare; 
- Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, produse biocide, substanţe active, 
produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel înalt, mediu şi scăzut; 
b. Reguli generale în aplicarea programului de curăţare; 
- Curătarea - dezinfectia curentă 

' ' 
- Curătarea - dezinfectia ciclică 

' ' 
- Reguli generale de practica a curăţeniei şi a dezinfecţiei în unităţile medicale 
- Criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante 
-Reguli de păstrare şi întreţinere a ustensilelor utilizate la curăţenie 

2.Gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale. 
' ' 

- obiective şi domenii de aplicare 
- clasificări 

- ambalarea deseurilor 
' 

- depozitarea temporară 
- transportul 
- eliminarea finală 
- responsabilităţi în domeniul de gestionare a deşeurilor- infirmiera. 

3. Prevenirea infecţiilor asociate asistentei medicale -precauţiuni universale, spălarea 
mâinilor,utilizarea echipamentului de protecţie adecvat 

4. Atributii de serviciu - infirmieră 
' 

- 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 
- Noţiuni de prim ajutor 
- Noţiuni privind îngrijirea pacientului cu boli infectocontagioase şi trasmisibile 



, - Îngrijiri specifice secţiei de pediatrie şi obstetrică ginecologie 
- Îngrijirea pacientului în fază terminală 

5.Managementul lenjeriei de spital 
-Colectarea la sursă şi ambalarea lenjeriei; 
-Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare; 
-Depozitarea şi transportul lenjeriei curate; 

6.Drepturile şi obligaţiile pacientului 

7 .Păstrarea confidentialitătii 
' 

8.Comunicarea cu pacientul 


