Tematică șI bibliografie infirmiere
1.
2.
3.
4.
5.



Salonul de spital;
Ce calități trebuie să aibă o infirmieră
Atribuțiile infirmierei
Nevoile fundamentale ale pacienților care necesită acțiuni din partea infirmierelor
Respectarea drepturilor persoanei îngrijite :
Dreptul pacientului la îngrijiri medicale
Dreptul pacientului la informare și caracterul obligatoriu al existenței consimțământului
său pentru actele medicale.
 Drepturile pacientului care decurg din dreptul la respectul vieții private.
 Drepturile persoanelor cu tulburări psihice
6. Schimbarea lenjeriei de pat;
7. Schimbarea lenjeriei pacientului;
8. Toaleta pacientului: igiena corporală și vestimentară
9. Transportul și însoțirea pacientului
10. Prevenirea escarelor
11. Îngrijiri specifice ale pacienților din secțiile de psihiatrie
12. Definiția cazului de expunere accidentală la produse biologice
13. Precauțiunile standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea
infecțiilor asociate asoistenței medicale ( doar Măsurile standard)
14. Efectuarea curățeniei în saloane
15. Efectuarea dezinfecției
16. Circuitul lenjeriei
17. Spălarea mâinilor
18. Echipamentul de protecție
19. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colecteaza deșeurile din unitățile sanitare
20. Comunicarea cu persoana îngrijită

Bibliografie infirmiere:
Programul Național de Pregătire al Infirmierelor, Note de curs, 2011, Editat de OAMGMAMR
Ordinul MS nr 1101 /2016 Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele
de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru
dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și
eficienței procesului de sterilizare
Legea 46/2003 privind drepturile pacienților și normele de aplicare la aceasta
Ordin MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicală şi Metodologiei demculegere a datelor pentru baza națională
de date privind deşeurile rezultate din activități medicale

