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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
PENTRU EXAMEN DE LA GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA DE ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL (PL) LA GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA DE ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL (SS), IN COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

TEMATICA

1. Ingrijirea pacientilor cu boli de nutri tie:
- diabetul zaharat: definitie, etiologie, simptomatologie clinica.

2. Urgente otorinolaringologice si oftalmologice (corpi straini):
-simptomatologia clinica, conduita de urgenta.

3. Boli infectioase si epidemiologie:
a) Epidemiologia si profilaxia bolilor infectioase;
b) Angina;
c) Scarlatina;
d) Rujeola;
e) Rubeola;
f) Varicela;
g) Parotidita epidemica;
h) Toxiinfectii alimentare;
i) Tetanosul.

4. Ingrijirea pacientilor cu traumatisme:
- entorsele, luxatiile, fracturile: simptomatologie clinica, conduita de urgenta;
- arsurile: clasificare, evolutie, complicatii, conduita terapeutica.

5. Hemoragia:
- tipuri de hemoragii:
-dupa felul vasului lezat;
-dupa cantitatea de sange pierduta;
-dupa locul in care se dezvolta;
- hemoragii exteriorizate: HDS (hematemeza si melena), hemoptizia;
- simptomatologia clinica si evolutia hemoragiei;

6. Hemostaza (tratamentul hemoragiei)
- spontana;
- provlzone;
- definitiva.

7. Plagile si tratamentul lor:
- ingrijirea plagii;
- pansamentul plagii.
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8. Ingrijirea pacientilor imobilizati:
- asigurarea confortului fizic si psihic;
- prevenirea escarelor;
- prevenirea altor complicatii ale irnobilizarii;

9. Administrarea medicamentelor:
- regulile generale de administrare a medicamentelor;
- caile de administrare a medicamentelor;
- administrarea antiobioticelor;
- administrarea cortizonicelor;
- administrarea insulinei;
- urmarirea efectului medicamentelor si supravegherea pacientilor.

10. Obstetrica fiziologică:
a) Anatomia organelor genitale, a bazinului şi a glandei mamare la femeie;
b) Fiziologia aparatului genital la femeie;
c) Dispensarizarea gravidei :
- planificarea familială
- contracepţia ;

11. 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)

12. Asistenţa lăuziei:
a. Involuţia uterină;
b. Lohiile;
c. Temperatura;
d. Atonia vezi cală;
e. Ingrijirea plăgii perineale;
f. Regimul alimentar allăuzei;
g. Gimnastica Iăuzei;
h. Activitatea sexuală;
i. Concediul lăuzei, recomandări la extemare

13. Lăuzia patologică:
a. infecţia puerperală;
b. infecţia glandei mamare;

14. Ingrijirea unei lăuze normale ;

15. Ingrijirile necesare pentru prevenirea infecţiilor mamare ;

16. Ingrijirile necesare pentru prevenirea infecţiilor puerperale ;
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17. Rolul asistentei medicale la educaţia sanitară a familiei pentru păstrarea şi promovarea
sănătăţii mamei şi a copilului.

18. Sugarul: particularităţi morfo-funcţionale;

19. Copilul la 1-3 ani: particularităţi morfo-funcţionale;

20. Copilul la 3-6 ani: particularităţi morfo-funcţionale;

21. Şcolarul (7-16 ani): particularităţi morfo-funcţionale;

22. Nutriţia şi metabolismu1la copil
a) Alimentaţia sugaruluimaturală, artificială, mixtă):

- factori nutritivi esenţiali
- nevoile calorice;
- înţărcarea
- diversificarea

b) Alimentaţia copilului 1-16 ani;

23. Vaccinările copilului;

24. Aspiraţia de corpi străini în căile respiratorii la copil:
- definiţie;
- etiologie;
- simptomatologie;
- conduită de urgenţă.

25. Boala diareică acută. Sindromul de deshidratare
- definiţie;
- etiologie;
- simptomatologie;
- conduita de urgenţă.

26. Şocul anafilactic:
- definiţie;
- etiologie;
- simptomatologie;
- conduita de urgenţă.

27. Sindromul imuno-deficitar dobandit la copil;

28. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical şi moaşei din România -
2009;
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30.0UG nr. 1812017 - privind asistenţa medicală comunitară.

31. B.G. 324 din 23.05.2019 - pentru aprobarea NOlmelor metodologice privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

32. NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
activităţii de asistenţă medicală comunitară.
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