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1. Locul şi rolul infinnierei în sistemul de îngrijire al pacientului
2. Codul etic al infirmierei
3. Statutul infirmierei
4. Atribuţiile infinnierei
5. Noţiuni elementare de epidemiologie
6. Patul şi anexele - poziţia bolnavului în pat, mobilizarea persoanei asistate, igienizarea

patului şi a mobiIierului
7. Metode de igienizare a saloanelor şi spaţiilor anexe
8. Metode de igienizare corporală şi vestirnentară. Toaleta generală şi parţială. Îmbrăcatul şi

dezbrăcatul pacienţilorîn diferite situaţii

9. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi: observarea poziţiei bolnavului,
schimbarea poziţiei bolnavului, mobilizarea bolnavului, efectuarea transportului
bolnavului

10. Pregătirea., transportul şi servi rea mesei pacientului (alimentaţie activă şi alimentaţie

pasivă)

Il. Circuitele funcţionale 1
12. Noţiuni de prim ajutor
13. Norme de igienă privind înlocuirea şi transportul rufelor murdare
14. Infecţia interioară (metode de prevenire şi combatere)
15. Noţiuni de asepsie şi antisepsie
16. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare

a in fecţi i lor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
17. Ordinul nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi

sterifizarea 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

18. Ordinul nr , 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

19. Drepturile pacientului (legea 46/2003).
20. Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea

echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâ inilor; prevenirea accidentelor şi altor
tipuri de expunere profesională. Definiţia infecţiei asociate asistenţei medicale.



Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produsele biologice
la personalul care lucrează în domeniul sanitar. Protocol de asigurare a Îngrijirii de
urgenţă, În caz de expunere accidentală la produse biologice

MEDIC ŞEF SECŢIE OBST. - GIN. IV
Praf. Univ. DT. Ioan Sas

/\ j 11 A

~VV\.
Prof~O. r ~

medi I' . _\ · ·~ s 10
Obste/r ' , ,:, . : ,.'>.' " AN

fer' . 1 ,r l r f
C . t , I! I;'1t •.
~Ol.i 1 ' , :, . "I~j.'e

.• t...." '1 , 1

j.{f.';l:'/V~I7."'.l. - GIN. II
igoraş

/ \ ' ,

/. '~
1' .

BmLIOGRAFIE:
1. Manual de prim ajutor - Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.
2. Tehnica îngrijirii bolnavului - Dr. Mozes Carol, editura Viaţa Medicală, 1977.
3. Ordinul 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor

rezultate din activităţi medicale
4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al

asistentului medical din România, 2009
5. Ordinul 110 1 din 30.09.2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi

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

sterilizarea în unităţile sanitare publice si private.
7. Legea nr. 46/2003 - drepturile pacientului.

\,

MEDIC ŞEF SECŢIE'~() , ST. - GIN. III
Ş.L. Dr. Doru Ciprian Crişan

. ', \, "
MEDIC ŞEF SECŢIE OBST. .- OIN. 1

Sef de lucrări Veronica-Daniela Chiriac
I ; ... \

".

2


