
,- ..... r----- ------ - --------- - -,-- - ---,. .,
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE

URGENTĂ TIMISOARA, .
Număr Operator de date cu caracter personal> 37058

str. Heetor 1 ,Timişoara, Timiş - RO, 300041
Tel: 0256/221553 ,0256/200048, Fax: 0256/200046

http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro
e-mail: secretariatrâtsmtm.ro; Cod fiscal : 4483447

iso 9001
ISO 14001
1501B001

e
UKAS

MANAG(M,EN T
SnTfMS

043

1. Sarcina patologică:

a. Hemoragiile din primajumătate a sarcinii:
a. avortu1, sarcina în evoluţie ;

b. sarcina cervicală ;

c. sarcina extrauterină;

b. Hemoragiile din a doua jumătate a sarcin ii:
a. placenta praevia;
b. apoplexia uteroplacentară;

c. hematoame genitale;
c. Hemoragiile în cursul naşterii:

a. hemoragiile în delivrenţă ;

b. hemoragiile în perioada a IV a naşterii;

d. Disgravidiile:
a. disgravidiile precoce;
b. disgravidiile tardive ;
c. forme clinice avansate şi grave ale gravidelor tardive:
d. preeclampsia;
e. eclampsia;
f. dermatopatiile;
g. hemopatiile gravidei;
h. infecţia urinară şi sarcina;
i. bolile cardiovasculare şi sarcina;

2. Examenul clinic ginecologie. Obţinerea de informaţii :

a. examenul clinic;
3. Instrumentarul:

a. instrumentarul chirurgical;
b. instrumentarul ginecologie; ..
c. sterilizarea instrumentarului şi materialelor ee se utilizează în examenele şi

tratamentele ginecologice;
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4. Etapele fiziologice ale vieţii femeii:
5. Tulburări rnenstruale;
6. Malfonnaţiile organelor genitale:

a. malformaţii ale uterului;
b. malformaţii ale vaginului;

7. Tulburări de statică ale uterului:
a. sistemul de suspensie şi sistemul de susţinere a uterului;
b. deviaţiile uterine;
c. prolapsul genital;

8. Inflamaţiile organelor genitale:
a. etiopatogcnie;
b. forme clinice;
c. tratamentul inflarnaţiilor genitale;

9. Igiena femeii:
a. perioada de nou-născută;

b. prima copilărie;

c. vârsta preşcolară;

d. perioada prepubertară;

e. perioada activităţii genitale a femeii;
f. perioada de menopauză;

10. Bolile genitale:
a. tuberculoza genitală;

b. sifilisul genital;
11. Noutăţi despre sterilitate: cauzele şi tratamentul sterilităţii;

12. Tumorile aparatului genital:
a. fibromul uterin;
b. chistul de ovar;
c. stările precanceroase;
d. cancerul uterin;

13. Sinteza bolilor ginecologice bazata pe principalele simptome:
a. durerea;
b. leucoreea;
c. metroragiile;

14. Tratamentul afecţiunilor ginecologice:
a. tratamentul medicamentos;
b. fizioterapia;
c. balneoterapia;
d. cultura fizică medicală;

e. tratamentul chirurgical;
15. Rolul asistentei medicale de obstetrică-ginecologie:

a. sarcini organizatorice;
b. sarcini medicale tehnice şi de ajutor;
c. educaţia sanitară;

16. Foaia de observaţie ginecologică şi foaia de temperatură:

a. măsurarea bătăilor pulsu1ui şi notarea datelor în grafic;
b. măsurarea temperaturii şi tensiunii arteriale, notarea datelor pe foaia de

temperatură;

17. Pregătirea materialului moale şi a instrumentaru1ui pentru sterilizare;
18. Rolul asistentei medicale la educaţia sanitară a familiei pentru păstrarea şi promovarea

sănătăţii mamei şi a copilului;
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Urgenta în ginecologie. Profilaxia în infecţiile intraspitaliceşti:

1. Hemoragia în sarcina extrauterină;

2. Hemoragia în avort;
3. Hemoragia în ginecologie;

Profilaxia infecţiilnrintraspitaliceşti(infecţii interioare în maternităţi):

a. agenţii cauzali ai infecţii lor intraspitalieeşti;

b. sursele de infecţie intraspitaliceşti;

c. factorii favorizanţi ai infecţiilor intraspitaliceşti ;

d. profilaxia infecţiilor intraspitaliceşti;

e. sarcina asistentelor medicale de obstetrică-ginecologie în profilaxia infecţiilor

interioare în maternitate;

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
3. Recoltarea produselor biologice şi patologice;
4. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale;
5. Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale;
6. Terapeutica insuficienţelorrespiratorii;
7. Bilanţ hidroelectrolitic;

Urgenţe medico-chirurgicale
1. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduita de urgenţă, îngrijirea în unităţile

spitaliceşti.

2. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

3, Înecul (submersia); înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (înecatul albastru); înecul fără'

aspiraţie de lichid (hidrocutare =înecatul alb); înecul prin traumatisme, primul ajuto r la
înecaţi i

Boli infecţioase şi epidemiologice
1. Practica îngrijirii bolnavilor infecţioşi;

2. Profilaxia bolilor infecţioase: generalităţi, măsuri antiepidemice în focar: măsuri îndreptate
împotriva izvorului de infecţie, măsuri pentru întreruperea căilor de transmitere, măsuri
pentru creşterea rezistenţei organismului, măsuri adresate factorilor epidemiologici
secundari

3. Gripa, viroze respiratorii
4. Hepatitele acute virale;
5. SrDA

Anemiile
1. anemia posthemoragica acută

2. anemiile hemolitice
3. bolile de nutriţie: diabetul zaharat

Ghid de nursing
1. bolile aparatului urinar.

Noţiuni de asepsie şi antisepsie
Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea
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Condiţii de colectare prin separare la locul producerii pe categorii stabilite a dcşeurilor

rezultate din activitatea medicală.

Drepturile pacientului (legea 46/2003)
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