TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA NECESARA PENTRU INTERVIU, PRIVIND OCUPAREA
FARA CONCURS A TREI POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL, PE PERIOADA
DETERMINATA IN CONTEXTUL INSTITUIRII STARII DE ALERTA PE TERITORIUL
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A).TEMATICA
1. Atributiile specifice asistentului medical generalist și competenţele asistentului medical conform
Fișei postului
2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor,
în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care
urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
- ANEXA Nr. 1 NORME TEHNICE privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private
 CAPITOLUL I - Definiţii
 CAPITOLUL II - Curăţarea
 CAPITOLUL III - Dezinfecţia
 CAPITOLUL IV - Sterilizarea
- ANEXA Nr. 3- Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
- ANEXA Nr. 4- Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează
să fie tratat
- ANEXA Nr. 5 - Metode de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
3. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare,
- CAPITOLUL II, ALINIATUL 13: Atribuțiile asitentei medicale responsabile de salon
- ANEXA Nr. 3 - Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează
în sistemul sanitar la produse biologice
- ANEXA Nr. 4 - Precauţiunile standard - Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea
infecţiilor asociate asistenţei medicale
4. Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activități medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind
deseurile rezultate din activități medicale
-

ANEXA1


CAPITOLUL III - Clasificări



CAPITOLUL IV - Minimizarea cantității de deșeuri



CAPITOLUL V - Colectarea deșeurilor medicale



CAPITOLUL VI - Ambalarea deșeurilor medicale



CAPITOLUL VII - Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale



CAPITOLUL XII- Resposabilități în domeniul gestionării deșeurilor medicale- Art. 64:
Atribuțiile asistentei din unitățile sanitare

5. Drepturile pacientului.
6. Etica si deontologie profesionala
7. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă


Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie;



Nevoia de a bea şi a mânca;



Nevoia de a elimina;



Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură;



Nevoia de a dormi și a se odihni



Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca;



Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale;



Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele și mucoasele;



Nevoia de a comunica;

8. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă;


Puncţiile;



Recoltarea produselor biologice şi patologice;



Sondaje, spălături, clisme;



Administrarea medicamentelor;



Determinarea grupelor sanguine



Transfuzia de sânge



Pregătirea preoperatorie;



Supravegherea postoperatorie şi îngrjirile acordate pacienţilor operaţi;



Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice



Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice

9. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – sub redacţia Lucreţia Titircă


Urgenţele aparatului respirator;



Urgenţele aparatului cardiovascular



Urgenţele abdominale;



Urgenţele renale şi urologice;



Şocul;



Traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie;



Îngrijirea plăgilor

B) BIBLIOGRAFIA
1. Fişa postului asistentului medical generalist
2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor,
în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul
care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
3. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare,
4. Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activități medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind
deseurile rezultate din activități medicale
5. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003.
6. O.U.G. nr. 144/2008 modificată și completată cu Legea nr. 278/2015 privind exercitarea profesiei
de asistent medical. - Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R.: www.oamr.ro-Legislație națională
7.

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România.-Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R.: www.oamr.ro - Legislație națională

8. Ghid de nursing – cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale sub
redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;
9. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă,
Editura Viaţa Medicală Românească;
10. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă; Editura Medicală
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