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ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBU.......
TEMATICA

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălaturi, clisme.

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de 
urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): 
simptome, măsuri de urgenţă;

3. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă; 
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A, normală 

sau uşor crescută;
-Tratamentul E.P.A.Iezional (necardiogen);

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, 
îngrijirea în unităţile spitaliceşti;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de 
durată;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)

-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, 
conduită de urgenţă;
8. Insuficienta renală acută:

-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, 
hemodializa (rinichiul artificial)
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, 

conduită în spital;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, 
conduită de urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul 
diferenţial, măsurile de urgenţă;
12. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
13.Isomnia. Depresia. Sevrajul alcoolic. Toxicomania. Schizofrenia. 
Dementa. Intoxicaţia alcoolica. Iluzia. Tulburările obsesive.
14. Urgenţele psihiatrice



BOLILE DE NUTRIŢIE
1.Diabetul zaharat.

RESUSCITARE
1. CPR - Resuscitarea cardiopulmonară
2. ACLS - Resuscitarea Cardiacă Avansată
3. Tehnici medicale de urgenţă
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CALLISTO 2016
(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, 
aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
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;
Ordinul ministrului sănătăţii 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;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind
aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1,
21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 
24
Ordinul ministrului sănătăţii 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, publicat în 
Monitorul Oficial al României', partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicali în unităţile sanitare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea 
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
„Sinteze de psihiatrie" editura PIM, semnat de asistenţii medicaii Cristina 
Dodu şi Carmen Bordianu, precum şi de prof. dr. Călin Scripcaru de la Spitalul 
Clinic de Psihiatrie „Socola".
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