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TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER SECTIA MEDICINA
INTERNA

1. Drepturile pacientului
2. Comunicarea cu pacientii, apartinatorii si cu echipa medicala
3. Notiuni de asepsie si antisepsie
4. Circuitele functionale intr-un spital
5. Curatenia si dezinfectia intr-un spital
6. Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie
7. Criterii de utilizare si pastrare corecta a dezinfectantelor
8. Criterii de utilizare si pastrare corecta a antisepticelor
9. Colectarea, depozitarea si transportul lenjeriei
10. Transportul pacientului
11. Patul si anexele patului
12. Pozitia bolnavului in pat
13. Mobilizarea pacientului
14. Metode de imobilizare
15. Toaleta generala si partiala
16. Imbracatul si dezbracatul in diferite situatii
17. Ingrijirea persoanei bolnave
18. Prevenirea si tratarea escarelor
19. Captarea produselor fiziologice si patologice
20. Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale
21. Notiuni de prim ajutor
22. Norme generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din
activitatile medicale
LEGISLATIE
1. Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare
 CAP. II, art. 13
 ANEXA 3 - metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care
lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
 ANEXA 4 - Precauţiunile Standard, Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi
limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
2. Ordinul nr. 961/ din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
 CAP. I - Definitii
 CAP. II - Curatarea
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CAP. III- Dezinfectia
CAP. IV- Sterilizarea
ANEXA 3 - Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul
de risc
ANEXA 4 – Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care
urmează să fie tratat
ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
CAP. II - Definiţii
CAP. III - Clasificări
CAP. V - Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
CAP. VI - Ambalarea deşeurilor medicale
CAP. VII - Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
CAP. VIII - Transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale
Legea 46 din 2003. Legea drepturilor pacientilor - integral

5.

ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile
de spălătorie pentru unităţile medicale
 ANEXA 1 - Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale –
definitii, Colectarea la sursa şi ambalarea lenjeriei, Transportul şi depozitarea lenjeriei
murdare

BIBLIOGRAFIE
1. Note de curs – Programul National de Pregatire a Infirmierelor - OAMGMAMR 2011.
2. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca.
3. Suportul vital de baza.
4. Ordinul nr. 961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private.
5. Ordinul MS nr. 1.101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
6. Ordinul MSP nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati
medicale.
7. Ordinul MS nr. 1025 din 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de
spalatorie pentru unitatile medicale
8. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Medic sef sectie
Dr. Manolache Catalina
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