
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE
URGENŢĂ TIMIŞOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

1509001
150 14001
ISO 18001

~
~~.~,ş.,

STS.,I.MI.

Vă Înaintăm alăturat tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de
BRANCARDIER În cadrul Secţiior de Obstetrică - Ginecologie 1-IV (activităţi comune):

TEMATICĂ:

1. Patul pacientului
2. Pregătirea şi schimbarea patului
3. Poziţiile pacientulu i în pat
4. Schimbările de poziţie ale pacientului
5. Mobilizarea pacientulu i
6. Transportul pacientului
7. Îmbrăcarea şi dezbrăcarea pacientului.
8. Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare. Curăţarea (definiţie,

metode generale de efectuare a curăţeniei, reguli fundamentale în utilizarea
produselor folosite în activitatea de curăţenie, reguli pentru depozitarea produselor şi

ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei şi reguli de întreţinere). Dczinfecţia

(definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice
clasificarea dezinfecţiei, antisepticcle, spălarea mâinilor şi dezinfecţiapielii, factori
care influenţează dezinfecţia, reguli generale şi de practică a dezinfecţiei ,

antisepticele, definiţie şi criterii de utilizare şi păstrare a antisepticelor, dezinfecţia
igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul tratat,
dezinfecţia curentă şi/sau terminaIă) .

9. Măsuri de prevenire a infecţiilor nozocomiale
10. Condiţii de colectare prin separare la locul producerii pe categorii stabilite a

deşeuri lor rezultate din activitatea medicală.

BIBLIOGRAFIE
1. Nursing. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali - Ediţie

rervizuită în 1997 - ediţia III - editura Viaţa Medicală Românească - autor Lucretia
Titircă;

2. Ordinul 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale;

3. Ordinul 110 1 din 30.09.2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi

limitare a infecţiilor asociatre asistentei medicale în unităţile sanitare;
4. Ordinul nr. 961 din 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi

sterilizare în unti ăţile sanitare publice şi private.
5. Legea nr. 46/2003 - drepturile pacientului.

Preşedintele Comisiei Consultative
PROF. UNIV. DR. OAN SAS
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Asist. şefă secţia Ginecologie
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