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      TEMATICA  
    PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE  
      ASISTENT MEDICAL DEBUTANT NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ  
 
I.   BAZELE ALIMENTAŢIEI RAŢIONALE. GRUPELE DE ALIMENTE  
-Alimente de origine animală: Carnea şi produsele derivate din carne; Produse piscicole; Lapte şi 
derivate lactate; Ouă şi preparate din ouă;  
-Alimente de origine vegetală: Cereale, făinoase şi produse de patiserie; Legume şi zarzavaturi; Fructe; 
Grăsimi vegetale; Produse zaharoase şi produse de cofetărie; Condimente; Băuturi.  
II.  NOTIUNI DE IGIENA ALIMENTARA  
- Cerintele igienico-sanitare fata de pastrarea, transportul si pregatirea alimentelor;  
- Cerintele igienico-sanitare fata de unitatile de alimentatie colectiva: blocul alimentar din spitale;  
III. TIPURI DE DIETE( REGIMURI) PARTICULARE  
- Dieta hidrică; Regimul hidrozaharat; Regimul lactat; Regimul lactofăinos ;  Regimul desodat; Regimul 
hipoglucidic; Regimul hipolipidic; Regimul hipocaloric; Regimul hipoprotidic .  
IV. DIETOTERAPIA  
a) dietoterapia in patologia gastro-intestinală: ulcer gastric şi duodenal, enterite, diaree, constipaţie; 
b) dietoterapia in patologia hepatobiliară, hepatita cronica, criza hepatică, icter, colecistite, litiază 
biliară;  
c) dietoterapia în patologie pancreatică;  
d) dietoterapia in patologie nutriţională: obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii 
e) dietoterapia in patologie cardio-vasculară: insuficienţă cardiacă, ateroscleroza, HTA.  
f) dietoterapia in patologie urinară: litiază urinară, insuficienţă renală;  
g) dietoterapia in patologia aparatului respirator: pneumonii, pleurezii.  
    Nota: Candidaţii vor cunoaşte pentru fiecare afecţiune: definiţia, simptomatologia, tratament   
              igieno-dietetic. 
V. ORDINUL MS. NR. 916/2006 : Definiţia infecţiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV – Precauţiuni 
Universale, Anexa V - Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse 
biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar – Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în 
caz de expunere accidentală la produse biologice.  
VI.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare: Capitolul I – Definiţii, Capitolul II – Curăţarea, Capitolul III – Dezinfecţia;  

mailto:ru@spitalgeneralcfsimeria.ro


  
SSPPIITTAALLUULL  GGEENNEERRAALL  CCFF  SSIIMMEERRIIAA  

STR. A. IANCU, NR. 26, LOC. SIMERIA, JUD. HUNEDOARA, ROMÂNIA 
Tel. 0254/260681; 0254/260100; Fax. 0254260105 

E-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro 

 CUI : 4375160 

                                                                                                 
                                                                                                                     
BIBLIOGRAFIE  
1. Dr. Constantin Borundel - Manual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 1994-2002;  
2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze pentru cadre medii Ed.Medicală 1994-2002  
3. Prof.Dr.Iulian Mincu – Alimentaţia omului bolnav, Editura Medicală, Bucureşti, 1980  
4. Ord. MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
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din Romania/2009.  
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