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1 .Ordinul nr. 1761/03.09.2021 pentru 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 

 

2. Ordinul M.Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

 

       3. HARISON- Manual de Medicină – LONGO/ 

FAUCI/KASPER/HAUSER/JAMESON/LOSCALZO 

      4.  Eugen Ciofu , Carmen Ciofu – Esențialul în pediatrie –Ediția a patra 

 

5. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 

6. Ordinul nr 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a 

preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din 

instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a 

colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos  
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TEMATICĂ 

 

 

1. Dezvoltarea somatică și neuropsihică a copilului  3-18 ani 

2. Pediatrie preventivă-vaccinările 

3. Bolile carențiale ale sugarului și copilului mic - rahitismul          carențial 

(comun) 

4. Anemia prin deficit de fier 

5. Infecții ale căilor aeriene superioare și inferioare 

6. Etiologia, diagnosticul și tratamentul abdomenului dureros acut și cronic 

7. Alergia la proteinele laptelui de vacă 

8. Hepatita cronică virală la copii 

9. Reumatismul infantil - etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic și   

         tratament-dispensarizare 

10. Glomerulonefrita acută. 

11. Sindromul nefrotic- definiție, manifestări clinice, paraclinice și 

     tratament 

12. Patologia hemostazei - purpurele plachetare. 

13. Convulsiile-definiție, tipuri clinice, clasificarea epilepsiilor, 

           tratament 

14. Intoxicațiile acute la copii 

15. Asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și elevilor pentru 

menținerea stării de sănătate a colectivităților și promovarea unui stil de viață 

sănătos (Ordinul comun MS/ME 438/4629/2021) 

16. Lista alimentelor nerecomandate elevilor și preșcolarilor și  principiile 

care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți 

conform Ordinului M.S. nr.1563/2008 

17. Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, 

tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare  a eficienței 

procedurii de curățenie și dezinfecție. 

18. Ordinul M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă 

din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea 

copiilor și tinerilor. 

 

 


