
     

 

 
 

 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE  

INFIRMIERĂ DIN BLOC OPERATOR ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE 

         TEMATICA 
1. Atribuţiile infirmierei. 

 2.Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de 

protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor şi altor tipuri de expunere profesională. 

Definiţia infecţiei nosocomiale. Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la 

produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar. Protocol de asigurare a îngrijirii de 

urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse biologice. 

3.Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare. 

 Curăţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curăţeniei, reguli fundamentale în 

utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie, reguli pentru depozitarea produselor şi 

ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei şi reguli de întreţinere). 

 Dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice 

– clasificarea dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii, factori care influenţează 

dezinfecţia, reguli generale şi de practică a dezinfecţiei, antisepticele, definiţie şi criterii de utilizare şi 

păstrare a antisepticelor, dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie 

de suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau terminală). 

4.Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi: 

 Pregătirea patului şi accesoriile lui; Schimbarea lenjeriei de pat; Schimbarea poziţiei bolnavului; 

 Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor mobilizabili 

 Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat; Observarea poziţiei bolnavului 

 Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat; Mobilizarea bolnavului 

 Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor 

 Prevenirea escarelor de decubit; Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat; 

 Efectuarea transportului bolnavului în spital 

5. Transportul accidentaţilor; 

6. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;  
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