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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS/EXAMEN  A 

POSTULUI DE INFIRMIER DEBUTANT, NIVEL STUDII G,  SECȚIA I PSIHIATRIE 

CARE  SE VA DESFĂSURA  IN DATA DE  30.03.2022, LA SPITALUL DE PSIHIATRIE 

CRONICI SCHITU GRECI 

 

 
TEMATICA PENTRU CONCURS: 

 

1. Decontaminarea  mediului de spital 

a. Norme  tehnice privind curătarea - dezinfectia in unitătile sanitare. 

 

- Definirea următrilor termeni:  curătarea, dezinfectia, sterilizareaa, produse biocide, substante 

active,  produs detergent- dezinfectant, antiseptic, dezinfectie la nivel inalt, mediu scăzut, sterilizare  

chimiccă. 

- Exigente de curătare - dezinfectie in spital, tinăndu-se cont de organizarea spital - functional in 

modelul general  de zonare, după cum urmează: 

- Zona curată cu cerinte severe privind  igiena si asepsia. 

- Zona murdară 

- Zona intermediară 

b. Reguli generale in  aplicarea   programului  de curătenie: 

- Curătarea  -  dezinfectia curentă. 

- Curpătarea - dezinfectia ciclică. 

- Reguli generale de practică a  dezinfectiei si a dezinfectantelor  

- Criterii de   utilizare si păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

- Obligatiile personalului defector. 

2. Gestionarea deseurilor  rezultate din activitatile medicale: 

- Obiective si domenii de aplicare. 

- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitătile medicale.  

- Ambalarea deseurilor  -  recipiente pe categorii de coduri de culoare 

- Depozitarea temporară 

- Transportul deseurilor rezultate  din activitătile medicale din incinta spitalului 

3. Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unitătile  medicale cu adaptare la model de 

lucru in Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- Obiective in domenii de  aplicare 

- Definitii 



- Colectarea de la sursă si ambalarea lenjeriei 

- Transportul si ambalarea lenjeriei murdare 

- Sortarea lenjeriei 

- Depozitarea si transportul  lennjeriei curate.  

4. Modalităti de  de prevenire si  control al riscului pentru accidente cu expunere al singe(AEES) si a  

altor tipuri de expunere profesională. 

a. Precautiuni  Universale PU. 

- Conceptul de PU    

- Scopul aplicării 

- Reguli de  baza in aplicarea PU 

- Utilizarea echipamentului  adegvat 

- Categorii de bariere  utilizate pentru aplicarea PU 

- Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate  in functie de nivelul de risc al 

manoperelor de  ingrijire 

- Metode de  prevenire a  A ES si a altor tipuri de expuneree profesională 

a. Precautiuni de izolare 

5. Igiena si confortul pacientului. 

a. –Schimbarea lenjeriei de pat. 

          - fără pacient  

          - cu pacient in pat  

           b. –Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizaat. 

           c. –Toaleta pacientului imobilizat 

           d.-  Deparazitarea 

           e. Manipularea pacientului decedat in spital  

 

       BIBLIOGRAFIE : 

 

1. Fisa de atributii pentru infirmier  

2. Ordin M.S. nr. 914/2006 - pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și 

completările ulterioare, 

3. Ordin M.S. nr.1226/2012 - 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, cu modificările și completările ulterioare, 

4. Legea  nr. 46 / 2003 - privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare, 

5. Legea  nr.  487 / 2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

6. OMS nr. 488/2016 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

7. ORDIN Nr. 1101/2016 –  privind  aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire  si limitare a  

infectiilor asociate asistentei medicale  în unitătile sanitare, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

                                                                                 

Avizat: 

Director Medical, 


