
BAREM CORECTARE SUBIECTE AMG -1 punct (0,5 pct /intrebare

A Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale OrdinuluiAsistenlilor Medicali

Generaligti, Moagelor gi Asistenfilor Medicali din Romdnia le pot aplica sunt urm5toarele:

a) mustrarea;

bf avertismentul;

c)suspendarea calitSliide membru alOrdinuluiAsistentilor MedicaliGeneraligti, Moagelor gi

Asistenlilor Medicali din Romdnia gi informarea MinisteruluiSdndtdtii cu privire la retragerea dreptului
de exercitare a profesiei pe perioada respectiv;;

d) retragerea calititii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaligti, Moagelor gi Asistenlilor
Medicali din Rom6nia gi informarea Ministerului S;n;t5tii cu privire la retragerea dreptului de exercitare

a orofesiei

2. Enumerati principalele categorii de deseuri rezultate din activitatea medicala conform
Ordinului nr.L226/20L2 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale

- degeurile anatomo-patologice sunt fragmente 9i organe umane, inclusiv recipiente de sAnge gi s6nge

conservat. Aceste degeuri sunt considerate infectioase;

-degeurile chimice gi farmaceutice sunt substanle chimice solide, lichide sau gazoas€i care pot fi toxice,
corozive ori inflamabile; medicamentele expirate gi reziduurile de substanle chimioterapeutice, care pot
fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste degeuri sunt incluse in categoria
degeu rilor periculoase

- degeurile infectioase sunt degeurile care prezintd proprietdli periculoase, : substanle gi preparate cu

continut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca produc6nd boli la om
ori la alte organisme vii"; aceste degeurisunt considerate deseuri periculoase;

-deSeurile inSepdtoare-tdietoare sunt obiecte ascu!ite care pot produce leziuni mecaniie prin inlepare
sau tiiere; aceste degeuri sunt considerate de$euri infeclioase/periculoase, dacd au fostin contact cu

fluide biologice sau cu substanle periculoase;

-degeurile medicale nepericuloase sunt degeurile a cdror compozilie gi ale cSror proprietSli nu prezintd
pericol pentru sdndtatea umand gi pentru mediu;

-degeurile medlcale periculoase sunt degeurile rezultate din activiteti medicale gi care prezintb una sau

mai multe din proprietSlile periculoase enumerate in anexa nr 4 la Legea nr. 2L1,/2OLL, cu modificirile
ulterioa re;

-degeurile rezultate din activitatea medicali sunt toate degeurile periculoase gi nepericuloase care sunt
generate de activititi medicale


