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TEMATICA POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SECTI

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1, Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢEMEDICO-CHIRURGICAlE
1. Jnsuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de
urgenţă;

3. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;

-Tratarnentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu TA. normală sau uşor crescută;

-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
4. Infarctul miocardic acut (LM.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, Îngrijirea în unităţile

spitaliceşti:

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;

6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

7, Hemoragiile digestive superioare (H.D,S.)
-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;

8. Insuficienta renală acută:

-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul
artificial)

-dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.

11. Stările comatoase: etiologia cornelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile

de urgenţă;

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.c.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală. hemoragia cerebrală, hemoragia

subarahnoidiană

-Conduita de urgenţă, conduita in spital.
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie. profilaxie;
2. Parotidita epidemică-etiologie,simptomatologie, profilaxie;
3. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4, Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Hepatitele;
6, SIDA- etiologie, simptomatologie;
TRAUMATlSMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR

1. Contuzia;
2. Fracturile:

BOLILE DE NUTRIŢIE

1.Diabetul zaharat;
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Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea 1, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- " Legea nr. 282/5 octombrie 2005 - Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie
sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii

şi securităţii sanitare, În vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolulll-art. 7, Capitolull/l-art. 16, Capitolul V-art 24, Capitolul
VI-arC. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor
privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa l-art. 6, art. 7, art: 9, art. 10, art. 12, art: 14, art.
16);

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, Q profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicati GeneraJişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
__ publicată În Monitorul Oficial al Romăniei, partea 1, nr. 785 din 24.11 .2008, aprobată prin Legea 53/2014,

cu modificările şi completările ulterioare;

Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată În
Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 560 din 12 august 2009;

Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea 1, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

Ordinul ministrului sănătăţii nr, 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de
practică pentru asistenţi medicati generalişti, publicat În Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 669
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bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1,11.2,11.3,11.5,14.7,14.8,14.9,14.10,14.11,15.6, 21.1, 21.2,

21.3/21.4,21.5,21.6,22.5.22.6/23.1 (litera b, c, â, e), 23.2/ 23.3, 23.6, 24

Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
cur ăţarea, 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, publicat În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681
din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenireşi limitare a infecţii/ar asociate asistenţei medicali În unităţile sanitare;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat În Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie
2016;
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