
1 
 

 
 

                
  

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 

 
 

                                                                                  APROB 
                                                                                            MANAGER 

                                                                                               Ec.Vaidner Liliana 
 
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
Pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal PL 

 
 
                   TEMATICA: 

1. Supravegherea pacientului: funcţiile vitale, funcţiile vegetative. 
2. Puncţiile: venoasă, arterială, pleurală, abdominală. 
3. Recoltarea produselor biologice şi patologice: sângelui, exudatului faringian, 

secreţiei nazale, otice şi oculare, sputei, urinei, vărsăturilor, materiilor fecale, 
secreţiilor purulente. 

4. Sondaje, spălături, clisme. 
5. Administrarea medicamentelor. 
6. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului locomotor. 
7. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator. 
8. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului cardiovascular. 
9. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului digestiv. 
10. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului renal. 
11. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni neurologice. 
12.  Urgenţele aparatului respirator: etiologie, simptomatologie, conduită 

 de urgenţă. 
13.  Urgenţele aparatului cardiovascular: etiologie, simptomatologie,     

 conduită de urgenţă. 
14.  Urgenţele abdominale: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă. 
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15.  Urgenţele renale şi urologice: etiologie, simptomatologie, conduită de    
 urgenţă. 

16.  Urgenţele neurologice: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă. 
17.  Şocul . 
18.  Prevederile legale în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent   

 medical. 
19.  Etică şi deontologie profesională. 
20.  Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenței medicale în unitățile sanitare. 
21.  Normele de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unităţile sanitare. 
22.  Normele de gestionare a deşeurilor medicale în unităţile sanitare. 
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1. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali – Ghid de nursing, vol.II 
Coordonator lucrare: Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească 

2. Ingrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali – Manual pentru 
colegiile şi şcolile postliceale sanitare 
Sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească  

3. Urgenţele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenţii medicali 
Autor: Lucreţia Titircă, Editura medicală 

4. O.U.G.nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical 
Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie naţională 

5. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical 
Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie naţională 

6. Ordinul M.S.nr.1101/2016, privind  aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile sanitare 

7. Ordinul M.S.nr.961/2016, privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia, 
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rezultate din activități medicale în unităţile sanitare. 
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