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TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER
SECTIA BOLI INFECTIOASE

1. Fisa postului infirmiera curatenie
2. 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;
c. Obligatiile personalului efector;
3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale:
a. Obiective si domenii de aplicare;
b. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitati medicale;
c. Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare;
d. Depozitarea temporara a deseurilor in incinta spitalului
4. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente (AES)
5. Precautiuni universale
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6. Utilizarea echipamentului de protectie adecvat si corespunzator
7. Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de
nivelul de risc al manoperei de ingrijire.
8. Curatarea si dezinfectia saloanelor, pavimentelor, suprafetelor verticale,
grupurilor sanitare – conform legislatiei in vigoare.
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE,
DR. SIMONA AGACHE,
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