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    FIŞĂ DE STAGIU Specialitatea Igienă şi sănătate publică 
Numele …………………….……………….. 

Prenumele……………………..…………….  

C.N.P. ……………………………..………. 

Profesia …………………………..…………  

Specialitatea ………………………………..  

Perioada de stagiu ………………………….  

Unitatea sanitară …………………………… 

Secţia ……………………………………….  

Asistent şef secţie ………………………….  

Director de îngrijiri ………………………..  

Asistent secţie………………………… 
Obiective……………………………………  
 

1. Capacitatea monitorizării respectării reglementărilor privind controlul igienei şi controlul epidemiologic—analize 

epidemiologice la locul infectării — prelevarea de mostre de la locul infectării, de la cabinete medicale şi alte unităţi. 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

  

2. Prelevarea de mostre și trimiterea acestora la laboratoare specializate, interpretarea rezultatelor testelor de laborator, 

evaluarea componentelor. 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

3. Capacitatea de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul prevenirii riscurilor de îmbolnăvire atât la locul de 

desfăşurare a activităţii, cât şi în rândul populaţiei. 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

4. Capacitatea de a stabili și aplica sancțiuni conform normelor legale. 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

5. Capacitatea de colectare și prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte și studii epidemiologice 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

6. Calitatea comunicării informațiilor 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor 

în urma activităţilor proprii, dezinfecţiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de 

securitate şi sănătate a muncii 
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  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

8. Planificarea cativității proprii 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

 

 

9. Abilitatea de a lucra în echipă 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

TOTAL PUNCTAJ………………………… 

 

Media punctajului: 

 

Recomandările mentorului 

...........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ....................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

Mentor        Cursant 

Numele..........................................     Numele...................................... 

Prenumele.....................................     Prenumele.................................. 

Semnătura.....................................     Semnătura................................. 

 

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor). Stagiul practic se efectuează 

integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri. 

 

VALIDAREA STAGIULUI 

 

DA NU 

  

 

Director de îngrijiri 

Numele.............................. 

Prenumele......................... 

Semnătura......................... 

____________________________________________________________________________________________ 

 

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri. 

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, 

regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire Ia normele de protecţie şi securitate a muncii. 

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, 

Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România. 
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