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TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER/INGRIJITOR
SECTIA BOLI INFECTIOASE

1. Fisa postului infirmiera/ ingrijitor de curatenie
2. Drepturile pacientului
a. Comunicarea - infirmiera – pacient;
-infirmiera – echipa de ingrijire
3. Decontaminarea mediului de spital
a. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia in unitatile sanitare;
b. Definirea urmatorilor termeni : curatare, dezinfectie, detergentdezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut
c. Notiuni de asepsie si antisepsie
d. Circuitele functionale intr-un spital
4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale:
a. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitati medicale;
b. Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare;
c. Depozitarea temporara a deseurilor in incinta spitalului
d. Transportul deseurilor medicale
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5. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente (AES) si masuri
in caz de AES
6. Precautiuni universal, standard
7. Utilizarea echipamentului de protectie adecvat si corespunzator
8. Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de
nivelul de risc al manoperei de ingrijire.
9. Curatarea si dezinfectia saloanelor, pavimentelor, suprafetelor verticale,
grupurilor sanitare – conform legislatiei in vigoare.
10. Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie
11. Criterii de utilizare si pastrare corecta a dezinfectantelor
12. Alimentatia si tehnici de alimentare.
13. Regimuri alimentare
14. Dezinfectia veselei
15. Colectarea, ambalarea, stocarea si transportul lenjeriei murdare
16. Transportul alimentelor.
17. Transportul pacientului
18. Patul si anexele patului
19. Pozitia bolnavului in pat
20. Mobilizarea pacientului
21. Metode de imobilizare
22. Toaleta generala si partiala.
23. Imbracatul si dezbracatul in diferite situatii.
24. Prevenirea si tratarea escarelor
25. Captarea produselor fiziologice si patologice.
26. Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale.
27. Notiuni de prim ajutor.

MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE,
DR. SIMONA AGACHE,
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