SPITALUL MUNICIPAL
“DR. GHEORGHE MARINESCU”
TÂRNĂVENI

TEMATICA
pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenţi medicali
generalişti



Insuficienta respiratorie acuta:



Bronhopneumonia obstructive cronica: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta
Criza de astm bronsic: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Pneumotoraxul spontan: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Hemoptizia: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Angina pectorala: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Encefalopatia hipertensiva: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Edemul pulmonar acut: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta
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Embolia pulmonara: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Resuscitarea cardio-respiratorie: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Insuficienta renala acuta: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Retentia acuta de urina: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Coma: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Ulcerul gastro-duodenal perforat: simptomatologie
conduita de urgenta



Apendicita acuta: simptomatologie
conduita de urgenta



Pancreatita acuta: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Ocluzia intestinala: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Colecistita acuta: simptomatologie
conduita de urgenta



Hemoragiile digestive superioare: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta



Accidentele vasculare cerebrale acute: simptomatologie
conduita de urgenta
Convulsiile: etiologie
simptomatologie
conduita de urgenta






Traumatismele cranio-cerebrale: clasificare
simptomatologie
conduita de urgenta
Traumatismele toracice



Insuficienta respiratorie prin obstructia cailor respiratorii- simptomatologie, conduita de
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urgenta
 Insuficienta respiratorie prin instabilitate toracica - simptomatologie, conduita de urgenta
 Insuficienta respiratorie prin pneumotoraxul deschis si compresiv - simptomatologie,
conduita de urgenta


Traumatismele abdominale: clasificare
simptomatologie
conduita de urgenta



Arsurile: clasificare
simptomatologie
conduita de urgenta



Intoxicaţiile acute: -_primul ajutor
- intoxicaţiile cu monoxid de carbon
-

intoxicaţiile cu acizi corozivi
intoxicaţiile cu baze tari
intoxicaţiile cu detergenţi
intoxicaţiile cu insecticide organofosforate
intoxicaţiile cu insecticide organoclorurate
intoxicaţiile cu ciuperci
intoxicaţiile cu substanţe methemoglobenzolate
intoxicaţiile cu alcool etilic
intoxicaţiile cu metilic
intoxicaţiile cu benzină
intoxicaţiile cu cianuri si acid cianhidric
intoxicaţiile cu barbiturice

Îngrijiri acordate în obstetric
-bazinul osos şi bazinul moale
-modificări morfo-funcţionale ale organismului în în sarcină
-consultatia prenatală
-supravegherea gravidei cu sarcină normal
-gravid în travaliu- asistenţa la naştere
-îngrijiri acordate in lauzie
-îngrijirea şi supravegherea gravidei cu sarcină patologică

Îngrijiri în Pediatrie
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-factori care influenţează creşterea şi dezvoltarea copilului
-etapele creşterii şi dezvoltării
-aspecte ale îngrijirii nou-născutului şi sugarului
-aspecte ale îngrijirii copilului spitalizat

Tehnici de evaluare si îngrijire associate nevoilor fundamentale:





































Observarea si masurarea respiraţiei
Intervenţii pentru menţinerea sau favorizarea expansiunii pulmonare
Intervenţii pentru menţinerea cailor respiratorii libere
Intervenţii pentru favorizarea oxigenarii tisulare
Masurarea pulsului
Masurarea tensiunii arteriale
Alimentaţia pacientului
Determinarea cantitatii de urina
Urmarirea bilanţului lichidelor
Patul pacientului, pregatirea si schimbarea lui
Poziţiile pacientului in pat si schimbarile de poziţie ale pacientului
Mobilizarea si transportul pacientului
Imbracarea si dezbracarea pacientului
Masurarea temperaturii
Toaleta pacientului
Escarele de decubit - factori de risc, prevenire, tratament
Punctia venoasa
Punctia rahidiana
Drenaj pleural
Recoltarea sangelui
Recoltarea exudatului faringian
Recoltarea secreţiei nazale
Recoltarea sputei
Recoltarea urinii
Recoltarea materiilor fecale
Sondajul vezical
Clisma evacuatoare
Aspiraţia nazo-gastrica
Sondajul gastric
Spalatura gastrica
Reguli generale de administrare
Administrarea medicamentelor pe cale orala
Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie
Administrarea medicamentelor pe cale parenterala
Administrarea medicamentelor pe suprafaţa tegumentelor
Administrarea medicamentelor pe mucoase
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EKG
Pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a organelor toracice
Pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osos
Pregătirea pacientului pentru endoscopie
Pregătirea pacientului pentru colonoscopie
îngrijirea preoperatorie
îngrijirea si supravegherea postoperatorie
îngrijirea pacientilor cu ventilatie mecanica
îngrijirea pacientilor in faza terminala

Cunostinţe pentru operare pe calculator .
Președinte comisie
Director îngrijiri medicale
Irimia Camelia
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