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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS ASISTENT MEDICAL IGIENA 

 

BIBLIOGRAFIE  

 

1. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitătile sanitare  

2. Decizia 2012/ 506/ UE - Definiţiile de caz utilizate pentru supravegherea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

3. Ordinul nr. 377/2017 – privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018 

4. Ordinul M.S. nr. 961/ 2016 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, 

dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare 

pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curătenie si dezinfectie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmează să fie tratat si a metodelor de 

evaluare a derulării si eficientei procesului de sterilizare  

5. Ordinul nr. 1226/02012 -  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activităti medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

natională de date privind deseurile rezultate din activităti medicale  

6. Ordinul nr. 119/ 2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate public privind 

mediul de viată al populatiei  

7. Ordinul nr. 1.025/ 2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie 

pentru unităţile medicale 

8. Hotărâre nr. 589/ 2007 – privind aprobarea metodologiei de raportare si de colectare a 

datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile  

9. Ordinul nr. 1466/ 2007 – pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de 

raportare a bolilor transmisibile  

10. Epidemiologia bolilor transmisibile – Prof. Teodorovici  
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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 

 


