Tematică și Bibliografie pentru Postul de Asistent Medical Principal Generalist
(PL)
Tematica
1. Nevoile fundamentale
2. Administrarea medicamentelor
3. Determinarea grupelor de sange
4. Transfuzia de sange
5. Pregatirea preoperatorie
6. Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
7. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
8. Pregatirea pacientului pentru explorari endoscopice
9. Sondaje, spalaturi, clisme
10. Punctia, biopsia
11. Recoltarea produselor biologice si patologice
12. Urgente medico-chirurgicale
13. Constante biologice ale analizelor de laborator
14. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
15. Sterilizarea
16. Atributiile asistentei medicale in activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in
unitatile sanitare
17. Precautiuni universale
18. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
19. Exercitarea profesiei de asistent medical – dispozitii generale
20. Dezinfectia prin mijloace fizice si chimice
Bibliografie
pentru ocuparea prin concurs a postului de asistent medical generalist/debutant
1. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titirca,
Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005
2. Urgente medico-chirurgicale, Sinteze, Lucretia Titirca, Editura Medicala, Bucuresti, 2006
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata
Medicala Romaneasca, 2008
4. Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale,
Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a
profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
6. OMS nr.261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinnfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare
7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale
8. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
9. OMS nr.916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
10. OMS nr.1142/2016 privind aprobarea precedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti,
cu modificarile si completarile ulterioare
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Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului
Ordinul nr. 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Ordinul 1490/27.08.2008 - Metodologia de calcul al indicatorilor de performanță ai managementului
spitalului
Microsoft Windows
Microsoft Office (Word, Excel)

