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I. Obstetrică

1. Anatomia şi fiziologia aparatului reproducător la femeie;
2. Igiena sarcinii:

a. a organismului în general (corporală, a organelor genitale) ;
b. examene de laborator utile în sarcină;

c. profilaxia bolilor infecţioase în sarcină;

d. medicaţia în sarcină;

e. educaţia la naştere (şcoala părinţilor)

f. consultatia prenatală (identificarea sarcinii cu ROC)
3. Noţiuni despre sarcina fiziologică:

a. bazinul osos şi moale în sarcină şi în travaliu:
bazinul mare (diametrele exterioare ale bazinului);
bazinul mic (diametrele strâmtorilor);
bazinul moale (planşeul pelvian);

b. atitudinea şi acomodarea fătului în cavitatea uterină :

c. aşezare , prezentare, poziţie;
d. varietăţi de prezentaţii;

4. Pregătirea gravidei pentru examenul clinic:
a. palparea;
b. ascultaţia;

c. zgomotele materne ;
d. zgomotele fetale;
e. constante biologice urrnărite în sarcină;

5. Naşterea

6. Asistenţa lăuziei :
a. involuţia uterină;

b. lohiile;
c. temperatura;
d. atonia vezi cală;
e. îngrijirea plăgii perineale;
f. regimul alimentar allăuzei;
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g. gimnastica Iăuzei;

h. activitatea sexuală;

i. concediul lăuzei, recomandări la externare
7. Noţiuni despre sarcina patologică - rolul asistentei medicale în :

a. Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii:
avortul, sarcina în evoluţie;

sarcina cervicală;

sarcina extrauterină;

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

hematoame genitale;
c. Hemoragiile în cursul naşterii:

hemoragiile în delivrenţă ;

hemoragiile în perioada a IV a naşteri i;

d. Disgravidiile:
disgravidiile precoce;
disgravidiile tardive;
forme clinice avansate şi grave ale gravidelor tardive:
preeclampsia;
eclarnpsia;
dermatopatiile;
hemopatiile gravidei;
infecţia urinară şi sarcina;
bolile cardiovasculare şi sarcina;

e. Bolile amniosului şi a lichidului amniotic;
f. Afecţiuni concomitente cu sarcină:

g. Pielonefrita gravidică;

h. Infecţia gonococică şi sarcina;
1. Sifilisul şi sarcina;
J. Tuberculoza pulmonară şi sarcina;
k. Cancerul uterin şi sarcina;
1. Vitaminozele şi hipovitaminozele din cursul sarcinii;
m. Diverse afecţiuni acute în cursul sarcinii ;
n. Moartea fătului în uter în timpul sarcinii;
o. Factorul Rh;

8. Lăuzia patologică :

a. infecţia puerperală;

b. infecţia glandei mamare;
9. Intervenţii obstetricale:

a. rolul asistentei medicale de obstetrică în pregătirea preoperatorie şi îngrijirea
postoperatorie în operaţia de cezariană;

10. Rolul asistentei medicale de obstetrică:

a. sarcini organizatorice;
b. sarcini medicale tehnice şi de ajutor;
c. educaţia sanitară;
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II. Tehnicile de îngrijire a gravidei şi îngrijirea lăuzelor.

1. Întocmirea planului de îngrijire al gravidei şi lehuzei.
2. Pregătirea gravidei pentru internarea în secţia de obstetrică;

3. Pregătirea materialelor necesare pentru efectuarea pel ivimetriei externe;
4. Pregătirea gravidei pentru naştere;

5. Ascultarea bătăilor cordului fetal;
6. Îngrijirea unei lăuze normale;
7. Îngrijirile necesare pentru prevenirea infecţiilormamare;
8. Îngrijirile necesare pentru prevenirea infecţiilorpuerperale;
9. Pregătirea materialului moale şi a instrumentarului pentru sterilizare;
10. Administrarea antibioticelor şi a medicamentelor prescrise de medic, doze, diluţii, ritm de

administrare, incidente şi accidente;
Il. Sondajul vezical, spălătura perineală şi clisma;
12. Recoltarea produselor biologice şi patologice;
13. Bilanţ hidroelectrolitic postopcrator;
14. Monitorizare funcţii vitale.

III. Urgenta în obstetrică - rolul asistentei medicale în:
1. hemoragia în avort;
2. hemoragia în mola vezi cală;

3. hemoragia în apoplexia utero-placentară;

4. hemoragia la naştere în perioada III şi IV;
5. hemoragia în placenta praevia;
6. şoculobstetrical;

7. eclampsia; sarcina multiplă; prezentaţiatransversală; bazinele viciate şi în falsul travali u;
8. stopul cardie-respirator: semne clinice, conduita de urgenţă, îngrijirea în unităţile

spi tali ceşti.
9. şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă ;

IV. Rolul asistentei medicale în profilaxia infecţiilor asociate asistenţei medicale.

V. Boli infecţioase şi epidemiologice în obstetrică

1. Rolul asistentei medicale în profilaxia bolilor infecţioase şi îngriji rea pacientelor:
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
2. Gripa, viroze respiratorii
3. Hepatitele acute virale;
4 . SIDA

VI. Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociatre asistenţei

medicale în unitătile sanitare,
VII. Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

publice şi private.
VIII. Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

IX. Codul de etica al asistentului medical
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MEDIC ŞEF SECŢIE OBST. - GIN. III
Şef de lucrări Dr. Doru Ciprian Crişan
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MEDIC ŞEF SECŢIE OBST. - GIN. II
Prof. Univ. Dr. Dorin Grigoraş

MEDIC ŞEF SECŢIE OBST. - GIN. IV·,
Prof. Univ. Dr. Ioan Sas
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