
 

 

 

 

 

 

 
 
     

 

           APROBAT 

MANAGER 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

CONCURS/EXAMEN 

INFIRMIER 

1.   Legea   nr. 46/2003 privind  drepturile  pacientului, cu modificari si completari  

2. “Notiuni fundamentale de igiena’’- Dr. Nicolae Poll si Dr. Ileana Adriana Serban. 

CAP.5- PERSONALUL 

5.1.- Igiena personala a lucratorului. 

5.2 – Echipamentul de protectie. 

 

 Ordinul 1761/2021  entru 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 
- Cap. I : DEFINITII 

- Cap. II : CURATARE 

- Cap. III : DEZINFECTIA 

 

3. Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitatile medicale si a  Metodologiei de culegere  a datelor pentru baza nationala  de date 

privind deseurile rezultate  din activitatile medicale: 

 

- Anexa I , Cap. II , Cap. V, Cap. VI, Cap. VII, Cap. XI, Cap.XII  

- Anexa I  Anexa III - CONDIŢII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

 

4. Ordinul nr. 1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare  a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

 

5. Programul national de pregatire al infirmierelor  Editura Alma Mater  - Cluj Napoca 2012 

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania 

- Modul III - Tehnici de ingrijire     

- Pag. 57-58 pct. 3.2 Alimentatia activa si pasiva 

- Pag. 77-115  B. Ingrijiri ale pacientilor :  

1. Schimbarea lenjeriei de pat si lenjeriei personale   

2. Toaleta pacientului , igiena corporala si vestimentara  

3. Pozitia pacientului in pat  

4. Mobilizarea pacientului 

5. Transportul si insotirea pacientilor 

6. Prevenirea escarelor 

7. Colectarea produselor fiziologice si patologice  

8. Ingrijirea pacientului in faza terminala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Fisa de post - material existent pe site-ul spitalului: www.pneumogalati.ro  . 

 

 

http://www.pneumogalati.ro/

