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TEMATICĂ
1. Supravegherea si raportarea IAAM
2. Înregistrarea si raportarea IAAM
3. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea IAAM – măsuri standard
4. Precautiuni si măsuri suplimentare aplicate în functie de calea de transmisie
5. Definiti expunerea cu risc de infectie HIV, VHB, VHC
6. Caz de expunere profesională
7. Ce presupune urgenta în expunerea accidentală
8. Raportarea accidentală post- expunere
9. Definitia IAAM de :
-

plagă chirurgicală

-

septicemie

-

ITU

10. Colectarea si transportul lenjeriei
11. Colectarea selectivă a deseurilor rezultate din activitatea medicală
12. Verificarea eficientei curăteniei si dezinfectiei
13. Verificarea eficientei sterilizării
14. Căi de transmitere în IAAM, rolul mâinii murdare si a alimentului
15. Izvoare de infectie :
-

omul bolnav

-

purtătorii de germeni

16. Factori favorizanti ai IAAM :
-

De plagă

-

ITU

-

Cateter vascular
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