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                                                      BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA  

                                INFIRMIERA DEBUTANT SECTIA INGRIJIRI PALIATIVE 

 

Programul National de pregatire a infirmierelor – Note de curs 2011, OAMGMAMR 

I. Modul I Planificarea propriei activitati si perfectionarea continua 

A. Identificarea activitatilor specificE 

B. Ierarhizarea activitatilor ce urmeaza a fi derulate 

C. Evaluarea si adaptarea programuli zilnic in functie de nevoi 

D. Formarea continua 

II. Modulul II Respectarea drepturilor persoanei ingrijite 

1. Respectarea drepturilor persoanei ingrijite 

2. Formele raspunderii infirmierei 

III. Modului III Tehnici de ingrijire 

B. Ingrijiri ale pacientilor 

    1. Schimbarea lenjeriei de pat si lenjeriei personale 

    2. Toaleta pacientului. Igiena personala si vestimentara 

    3. Pozitia pacientului in pat 

    4. Mobilizarea pacientului 

    5. Transportul si insotirea pacientilor 

    6. Prevenirea escarelor 

    7. Colectarea produselor fiziologice si patologice 

    8. Ingrijirea pacientului in faza terminal 
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                          IV. Modulul IV Acordarea ingrijirilor de igiena pentru persoanele ingrijite si ingrijirea spatiului in care se 
afla persoana ingrijita 

1. Notiuni de epidemiologie 

2. Precautiuni universale 

3. Accidente prin expunerea la sange 

Ordinul M.S nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

O.M.S nr 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitati medicale si a Metodologiei de culgere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale; 

 ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție 

efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, 

precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia; 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor; 

Fisa post. 

 

 

                                                                            Presedinte comisie concurs / examen 

  Dr. Sarboiu Raluca Maria 
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