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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume HIRIST MARIA
Adresă(e) Str.
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 23.05.1974
Sexul
Feminin
Locul de muncă actual

, Loc. Sibiu, Jud. Sibiu

Compartimentului de supraveghere, prevenire a Infecţiilor asociate
asistenţei medicale
Spitalul de Pneumoftizilogie Sibiu, Str. Aleea Filozofilor, nr. 3-5
Sectorul de acivitate: medical

Activităţi şi responsabilităţi
Supraveghere, prevenirea, raportarea, evidenţa IAAM; elaborarea Planului
Conform fişei postului şi Ord. anual de supraveghere, prevenire şi limitare a IAAM; formarea personalului
MS 1101/2016
din unitate în domeniul prevenirii IAAM; elaborarea de proceduri şi
protocoale de prevenire şi limitare a IAAM; evaluarea eficienţei procedurilor
de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
supravegherea activităţii de colectare, transport, depozitare şi eliminare a
deşeurilor rezultate din activitatea medicală; organizarea, supravegherea şi
controlul respectării circuitelor funcţionale ale unităţii; avizarea propunerilor
unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; întocmirea anchetelor
epidemi ologi ce pentru tote cazurile suspecte de IAAM;
propuneri
managerului de sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi
protocoalele de prevenire şi limitare a IAAM; participare în calitate de
membru la şedinţele Comitetului director al unităţiile; implementarea
metodologiilor naţionale privind supraveghere bolilor transmisibile;
raportarea managerului a problemele depistate în prevenirea şi limitarea
IAAM; raportarea către DSP judeţean a IAAM ale unităţii şi calcularea ratei
de incidenţă a acestora.
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Experienţa profesională

01.04.2006 - 24.05.2016 - angajată a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu,
medic primar epidemiolog;
12.03.2010-1.08.2015 - responsabil cu Managementul Calităţii în cadrul
Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu;
20.07.2010 -24.05.2016 - responsabil cu implementarea colectării selective a
deşeurilor rezultate din activitatea medicală, gestionarea deşeurilor, in cadrul
Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu;
1.01.2002 - 31.12.2005 - medic rezident epidemiologie - Spitalul de Boli
Infecţioase Cluj- Napoca, DSP JUD. SIBIU;
10.01. 2001 - 31.12.2001 - medic de familie - Cugir, jud. Alba

Educaţie şi formare
01.01.2002 - 31.12.2005 - Rezidenţiat Spitalul de Boli Infecţioase Cluj
Napoca şi DSP Jud. Sibiu;
01.10.1993 - 01.07.1999 - Facultatea de Medicină Victor Papilian - Sibiu;
15.09.1989 - 15.06.1993 - Liceul Sanitar Sibiu, profilul medicină generală;
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

A s c u lta re

Vorbire
C itire

P a rtic ip a re la

Scriere
D is c u rs ora l

E x p rim a re s c ris ă

c o n v e rs a ţie

Limba

A2

e n g le z a

A2

e n g le za

Competenţe şi aptitudini de Word, Power point, Excel, etc.
utilizare a calculatorului
Competenţe ■Membru Comitet Director
organizaţionale/managerial ■Preşedinte Consiliului Etic
e
■Coordonator al Compartimentului de supreveghere, prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale
■Membru în Comisia de Audit clinic
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Alte competenţe şi
aptitudini

Participări la conferinţe

- Competenţă - Inspector de specialitate protecţia muncii - 90 ore, Sibiu 2009
- Atestat Auditor Intern managementul calitatii (SR EN ISO 9001: 2008, SR
EN ISO 19011: 2003), Târgu Mureş , 2010
« Managementul riscului clinic » 2019 Târgu Mureş
« Implicarea şi rolul pacientului în luarea deciziei medicale - 2019 » Sibiu
« Actualităţi în terapia antimicrobiană. Ghiduri terapeutice - 2019» desfăşurat
de disciplina Boli Infecţioase - UMF Cluj Napoca
« Zilele medicinei de urgenţă sibiene - 2018 » Sibiu
« Conferinţa naţională de boliinfecţioase (CNBICV19) - 2019» Craiova
« Actualităţi şi perspective în medicina preventivă 2018 - Cluj-Napoca » organizat de Societatea Română de Epidemiologie
« Actualităţi şi perspective în medicina preventivă - 2017», Simpozion
organizat de Societatea Română de Epidemiologie - 12 mai 2017 ;
« Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, monitorizarea utilizarii si
antibiotico-rezistenta», Cluj-Napocs, 2015;
« Infectii nosocomiale din multiple perspective: medicala, jurnalistica,
manageriala», Brasov, 2014;
« Experiente

europene

in

supravegherea

si

controlul

infectiilor

nosocomiale » Conferinţa Nţională de Microbiologie şi Epidemiologie, Braşov,
2012;
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