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BIBLIOGRAFIE PENTRU PROBA DE INTERVIU LA ASISTENŢI MEDICALI DIN DATA
DE 03.09.2021

1. ORDIN MS/ MECTS nr. 1.668/ 5.298/ 2011 pentru aprobarea Metodo1ogiei privind
examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru
promovarea unui stil de viaţă sănătos

2. ORDIN MS nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor

3. ORDIN MSF nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenta medicala a prescolarilor,
elevilor si studentilor

4. LEGEA nr. 46/2003 a drepturilor pacientului

5. ORDIN MS nr. 1.410/ 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 4612003

6. ORDIN ME/ MS nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in
cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru
prevenirea imbolnaviri lor cu virusul SARS-Co V-2

7. GHIDURI DE RESUSCITARE, conform recomandărilor publicate de Consiliul European de
Resuscitare la 24 Aprilie 2020 CU RECOMANDĂRI PENTRU COVID-19 (publicat pe site-ul
Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati)

8. ORDIN MS nr. 961/2016 privind aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi

sterilizarea în unităţile sanitare publice

9. ORDIN MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Nonne1or 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

10. ORDIN NR. 110.1/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

11. Manual prim ajutor calificat (publicat pe site-ul Serviciului de Asistenta Medicala al
Municipiului Galati)
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12. Protocol de testare rapidă, antigen covid-19, în unităţile de învăţământ (publicat pe site-ul
Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati)

Tematica:

1. Boli de nutri tie:
- diabetul zaharat: definitie, etiologie, simptomatologie clinica, evolutie stadiala, complicatii, reguli de
igiena 6 (pag. 610-628) si 1 (pag. 565-583)
-obezitatea 1 (pag. 583-586)
-hiperuricemiile 1 (pag. 594-597)
2. Bolile acute laringo traheale cu caracter obstructiv 6 (pag. 264).
3. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta 6
(pag.282)
4. Rinofaringita acuta 6 (pag. 256)
5. Otita medie 6 (pag. 262)
6.Pneumoniile si bronhopneumoniile 6 (pag. 295)
7. Boli infectioase si epidemiologie 4 si 3

a) Epidemiologia bolilor infectioase 4 (pag. 23-29)
b) Profilaxia bolilor infectioase: generalitati; Masuri antiepidemice in focar: 4

- masuri indreptate impotriva izvorului de infectie;
- masuri pentru intreruperea cailor de transmitere;
- masuri pentru cresterea rezistentei organismului;
- masuri adresate factorilor epidemiologici secundari.

c) Angina 4 (pag. 107) si 6 (pag. 258)
d) Scarlatina 4 (pag. 107) si 3 (pag. 277)
e) Rujeola 4 (pag. 111) 3 (pag. 281)
f) Rubeola 4 (pag. 113)
g) Varicela 4 (pag. 115) 3 (pag. 277)
h) Parotidita epidemica; 4 (pag. 121)
i) Tetanosul 4 (pag. 196)
j) Tuberculoza 4 (pag. 144)
k) Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase 4 (pag. 151) si 3 (pag. 284)
1)Hepatitele acute virale 4 (pag. 165) si 3 (pag. 287)

m) Gripa, viroze respiratorii 4 (pag.123)
8. Ingrijirea pacientilor cu traumatisme 2 (pag. 312-320)
- entorsele, luxatiile, fracturile: simptomatologie clinica, conduita de urgenta
- arsurile: clasificare, evolutie, complicatii, conduita terapeutica 2 (pag. 373)
9. Hemoragia: 2 (pag. 321-337)
- tipuri de hemoragii:

-dupa felul vasului lezat;
-dupa cantitatea de sange pierduta;
-dupa locul in care se dezvolta;
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..hemoragii exteriorizate: HDS (hematemeza si melena), hemoptizia;
- simptomatologia clinica si evolutia hemoragiei.
10. Hemostaza (tratamentul hemoragiei) 2 (pag. 321-337)
- spontana;
- provlzone;
- definitiva.
11. Plagile si tratamentul lor: 2 (pag. 342-370)
- ingrijirea plagii;
- pansamentul plagii.
12. Administrarea medicamentelor: 5 (pag. 136-159)
- regulile generale de administrare a medicamentelor (pe cale orala, pe cale parenterala, pe cale
respiratorie, pe suprafata tegumentelor, pe suprafata mucoaselor);
- caile de administrare a medicamentelor;
- administrarea antiobioticelor si chimioterapicelor;
- administrarea cortizonului;
- administrarea antidiabeticelor;
- urmarirea efectului medicamentelor si supravegherea pacientilor.
13. Şcolarul (7-16 ani): particularităţi morfo-funcţionale 6 (pag. 108)
14. Alimentaţia copilului 1-16 ani 6 (pag. 126)
15. Vaccinările copilului 6 (pag. 137) cu actualizarile ulterioare
16. Aspiraţia de corpi străini în căile respiratorii la copil: corpi sraini nazali, auriculari, faringieni,
laringieni, traheobronsici, esofagieni) 2 ( pag. 234-242)
17. Hemoragia nazala 2 (pag. 243)
18. Boala diareică acută. Sindromul de deshidratare 6 (pag. 378-385)
19. Parazitozele intestinale 6 (pag. 406-416)
20.Sindromul dureros abdominal cronic si recurent 6 (pag. 417-418)
21. Şocul anafilactic: 6 (pag. 361-363)
22. Sincopa si lipotimia la copil 6 (pag. 363-367)
23. Sindromul imuno-deficitar dobandit la copil; 6 (pag. 649-657) si 4 (pag. 217)
24. Notiuni de semiologie psihiatrica.Principalele tulburari ale proceselor psihice 7(pag. 195)
25. Epilepsia si sindromul epileptic 7 (pag. 63)
26. Psihozele toxice: alcoolism si toxicomanii 7 (pag. 217-226)
27. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical
din România - 2009;
28. OUG nr. 144/2008 (*actualizată*) 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.
29. Ord. M.S. nr. 653/2001 (*actualizat*) privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor
şi studenţilor;
30. Ord. M.S. nr. 1955/ 1995 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
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31. Ord. M.S. nr. 1.668/2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind
examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare

autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de
viata sanatos.


