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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

                                                                     pentru post vacant  

       ASISTENT MEDICAL 

                                                                     NEONATOLOGIE 

 

1. Urgente medico-chirurgicale -  L. Titirca; 

 

2. Proceduri de practica pentru asistenti medicali generalisti OAMR - www.oamr.ro 

 

3. Ordinul nr. 1.761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 

dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor in 

functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 

controlul eficientei acestuia. 

 

4. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 

deseurile rezultate din activitati medicale 

 

5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

 

6. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

 

7. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical. 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  

pentru posturile de   

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

Obstetrica Ginecologie 

 

TEMATICA  

I. ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS  

1. Administrarea medicamentelor;  

2. Sonde, spălături, clisme;  

3. Alimentaţia prin sonda nazo-gastrică; 

4. Măsurarea si supravegherea funcţiilor vitale si a altor parametri; 

5. Terapii vasculare; 

6. Participarea asistentului medical la puncţii; 

7. Prevenirea escarelor 

II. URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE  

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;  

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

3. Edemul pulmonar acut (EPA): semne clinice, conduită de urgenţă;  

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă  

5. Hipertensiunea arteriala 

6. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) – simptomatologie, conduită de urgenţă;  

7. Complicatiile cirozei hepatice 

8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital,  

9. Colica renală nefritică: simptomatologie, conduită de urgenţă;  

10. Retenţia acută de urină: simptomatologie, conduită de urgenţă;.  

11. Stările comatoase: măsurile de urgenţă; Come de origine extracerebrala (Coma diabetica, Coma 

hipoglicemica)  

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) – simptomatologie: conduita de urgenţă;  

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

 

III. RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARA – Tehnici medicale de urgenta; 

IV. NOȚIUNI PRIVIND NORMELE 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; 

V. NOȚIUNI PRIVIND NORMELE TEHNICE PRIVIND CURĂŢAREA, DEZINFECŢIA ŞI 

STERILIZAREA în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 

dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 

nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 

acestuia; 

VI. NOȚIUNI PRIVIND NORMELE DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A 

INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE în unităţile sanitare; 

VII. NOȚIUNI PRIVIND NORMELE DE APLICARE A LEGII DREPTURILOR PACIENTULUI 

NR. 46/2003 

VIII. NOȚIUNI DESPRE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSFUZIE SANGUINĂ, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 

sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice; 

IX. NOȚIUNI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

X. NOȚIUNI PRIVIND CODUL DE ETICĂ SI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al 

moaşei şi al asistentului medical din românia; 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura Medicală, Bucureşti 2020;  

2. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii – Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009;  

3. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți 

medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013  

4. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

870/24 octombrie 2006; 

5. Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 

rezultate din activitatile medicale  

6. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 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; 

7. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare 

9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 

2016; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu 

modificările și completările ulterioare;  

11. Legea nr.278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei 

de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

12. 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 I, nr. 560 din 12 august 2009;  

13. Hotararea nr.28/2020 pentru modificarea Codului 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 

 

 


