SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

ANUNT
POSTURI SCOASE LA CONCURS

Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti scoate la concurs in data de
18.01.2019proba scrisa si 21.01.2019 proba practica, pentru ocuparea unor posturi
vacante:
 Spalatorie – 1 post spalatoreasa (fără vechime)
 Bloc Central Lenjerie – 1 post manipulant bunuri (fara vechime)

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
10.01.2018la Serviciul RUNOS.
Relatii suplimentare se pot obtine:
 la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1,Bucuresti
 la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S.
 pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
SPALATOREASA
SPALATORIE

Tematica:
1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti;
2. Aplicarea precautiunilor universale;
3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital;
4. Solutii dezinfectante;
5. Circuitele obligatorii in spital;
6. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a
deseurilor care se colecteaza selectiv;
7. Utilizarea echipamentului de protectie;
Bibliografia:

1. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele
de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării
şi eficienţei procesului de sterilizare

2. Ordinul nr.1226/2012 aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
MANIPULANT BUNURI
BLOC CENTRAL LENJERIE

Tematica si bibliografie:
8. Ordinul Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
- Utilizarea echipamentului de protectie adecvat, corect
- Spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si a tipuri de expunere profesionala
9. Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca (SSM) cu actualizarile si
modificarile ulterioare
- Capitolul V- instruirea lucratorilor in domeniul SSM
- Capitolul VI – pericol grav si iminent in zone de risc si specific
- Capitolul IV – obligatiile lucratorilor
10. Norme metodologice de SSM in domeniul SSM proprii cu privire la locul de munca
pentru activitatea in domeniu

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Diploma de studii
- Adeverinta de la medicul de familie

- Carnet de munca/adeverinta (dovada de vechime in munca)
-Cazier.
- Buletin
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 18.01.2019 la ora 9.30 proba scrisa si 21.01.2019 la ora
9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 10.01.2018 la
Serviciul RUNOS.

