TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL ȘEF SECȚIE
I. Tematică
1. Organizarea, funcționarea, conducerea și finanțarea spitalelor;
2. Drepturile și obligațiile asiguraților,
3. Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical,
4. Exercitarea profesiei de asistent medical,
5. Drepturi și obligații ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali din România,
6. Răspunderea disciplinară, sancțiuni în cazul încălcării Codului de etică și deontologie al asistentlui
medical,
7. Organizarea activităților de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
publice cu paturi,
8. Definițiile de caz pentru infecțiile nosocomiale, Grupele de Infecții Nosocomiale cu frecvență crescută,
9. Atribuțiile asistentului șef unitate (din secțiile cu paturi) în activitatea de supraveghere și combatere a
infecțiilor nosocomiale,
10. Atribuțiile asistentei medicale responsabile de salon în activitatea de supraveghere și combatere a
infecțiilor nosocomiale,
11. Precauțiuni universale: scopul aplicării PU, conceptul de PU, reguli de bază în aplicarea PU,
12. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produse biologice la
personalul care lucrează în domeniul sanitar,
13. Norme tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare,
14. Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale,
15. Drepturile pacientului. Sancțiuni în caz de nerespectarea de către personalul medico-sanitar a
drepturilor pacientului,
16. Drepturi și obligații ale salariaților,
17. Timpul de muncă și timpul de odihnă al salariaților,
18. Protecția salariaților. Sănătatea și securitatea în muncă.

19. Formarea profesională:obiective, forme de formare profesională a salariaților
II. Bibliografie:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - Republicata, cu modificările și completările
ulterioare (Titlul 7,8),
2. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
3. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
4. Ordinul MS nr. 979/2004 privind eliberarea Autorizației de liberă practică,
5. Legea nr. 46/2003, Ordinul MS nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii drepturilor
pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii Republicat, cu modificările și completările ulterioare,
7. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și
efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificări și completări ulterioare,
8. Ordinul MS nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor,
9. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia
mainilor, in functie de nivelul de risc,
10. Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea securitatii si sanatatii in munca

