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Bibliografie 

1. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

2. Ordinul nr. 961/2016 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 

3. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului 

4.  Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

5. Tehnica Ingrijirii bolnavului Vol. I - de Mozes 

 

Tematica 

 1. Criterii de definire a infectiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare - 

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

2. Ordinul nr. 961/2016 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-  Norme tehnice 

privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare  

a) Definitii  

b) Curatarea  

c) Dezinfectia  

4. Legea 319/2006 - Obligatiile angajatilor pe linie de securitate si sanatate in munca; 

5.Tehnica Ingrijirii bolnavului Vol. I - de Mozes: o internarea si primirea bolnavilor in 

spital (de la pag.52 la pag.59);  

6.Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului 
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