
 
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERĂ  
DIN CADRUL COMP. PREVENIRE, LIMITARE A INFECTIILOR 

ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 
Tematica  si bibliografie:  
 
1. OMS nr. 961/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si 
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie 
tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 Definiţii 
 Curăţarea 
 Dezinfecţia 
 Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc 
 Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza 

sa fie tratat 

2. OMS nr. 1226/18.12.2012 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Definiţii 
 Clasificari  
 Ambalarea deșeurilor medicale  
 Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale 
 Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale 
 Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categorii stabilite, a 

deseurilor rezultate din activitati medicale 

3.  OMS nr. 1101/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Precautiunile standard – masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea 

infectiilor asociate asistentei medicale 

4. Ordin  nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 
de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Capitolul VI -Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica 

               

Asistent medical principal igiena 
                                                      Sirghe Anisoara Veronica 
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