Tematica ASISTENT MEDICAL GENERALIST
I. Urgente in pediatrie;
II. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
1. Administrarea medicamentelor;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale;
5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
III. Urgente medico-chirurgicale
1. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de urgenta.
3. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
4. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
5. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
6. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
7. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi;
9. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor;
10. Inecul (submersia); inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru)
-Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;
IV. Boli infectioase si epidemiologice
1. Practica ingrijirii bolnavilor infectiosi;
2. Profilaxia bolilor infectioase: generalitati,
-Masuri antiepidemice in focar:
a) masuri indreptate impotriva izvorului de infectie
b) masuri pentru intreruperea cailor de transmitere
c) masuri pentru cresterea rezistentei organismului
d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
3. Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubeola;
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
7. Tusea convulsiva;
8. Parotidita epidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
11. Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
15. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase;
16. Hepatitele acute virale;
17. Infectii stafilococice-septicemii;
18. SIDA
V.Traumatismele partilor moi si ale oaselor
1. Leziuni traumatice inchise ale pielii si partilor moi;
2. Contuzia;
3. Traumatismele tendoanelor;
4. Traumatismele vaselor;
5. Leziuni traumatice ale oaselor;
6. Entorsele;
7. Luxatiile;
8. Fracturile;
VI. Bolile de nutritie –Diabetul zaharat
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VII. Nursing psihiatric
1.Nursing psihiatric;
2.Ingrijirea in bolile afective
3.Ingrijirea in bolile anxioase;
4.Ingrijirea in dependenta de droguri;
VIII. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009
IX. O.U.G. Nr. 144/2008, aprobata prin Legea 53/2014 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.
X. O.U.G. Nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale
XI. H.G. Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale
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L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze;
C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie;
C.Oancea: Manual de nursing psihiatric;
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 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;
7. Ordonanţă De Urgenţă nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
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