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Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare 

Pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş 

Tematica şi bibliografie concurs 

 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 
 
 
 
(A) ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS 
1. Administrarea medicamentelor; 
2. Recoltarea produselor biologice și patologice. 
 
(B) URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE 
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 

  2. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile 
spitaliceşti; 
  3. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, 
simptomatologie, conduită de urgenţă; 
 
(C) BOLILE DE NUTRIŢIE 
1. Diabetul zaharat; 
2. Hipoglicemiile. Tratamentul comei hipoglicemice. 
3. Tratamentul cu insulină, tipuri de insulină, acțiunea insulinei prandiale și bazale. 
4. Injectarea insulinei. 
 
(D) HEMATOLOGIE 
1. Ce este hemofilia. 
2. Cum se manifestă hemofilia. 
3. Tratamentul medicamentos al hemofiliei. 
 
(E) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

(F) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România 

(G) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 

(H) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 
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(E) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 
(F) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009; 
(G) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012; 
 (H) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 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; 


