
 

 

 

Tematică și bibliografie - îngrijitoare 
 
TEMATICA  

1. Atribuţiile îngrijitoarei prevăzute în fişa postului .  

2. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, 

produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.  

a. Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în 

modelul general de zonare, după cum urmează:  

- zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia,  

- zonă murdară,  

- zona intermediară.  

b. Reguli generale în aplicarea programului de curătare:  

- curăţarea – dezinfecţia curentă,  

- curăţarea – dezinfecţia ciclică,  

- reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor,  

- criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante,  

- obligaţiile personalului efector.  

3. Circuitul lenjeriei în Spital.  

4. . Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:  

- obiective şi domenii de aplicare,  

- clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale,  

- ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare,  

- depozitarea temporară,  

- transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului,  

5. Comunicarea cu pacientul psihic ( limbajul, ascultarea ).  

6. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului.  

7. Cunoaşterea şi respectarea regulamentului de ordine interioara . 

 

 BIBLIOGRAFIA  

1. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

2. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de 

curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția 

mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de 

sterilizare și controlul eficienței acestuia 

3. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului cu modificările și completările 

ulterioare  

4. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410 / 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare  

5. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 

privind deseurile rezultate din activităţi medicale. 
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