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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS/EXAMEN  A 

POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL, NIVEL STUDII PL,  GRAD PRINCIPAL 

SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ, SECȚIA I PSIHIATRIE CARE  SE VA 

DESFĂSURA  IN DATA DE  16.11.2021, LA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

 

1. Procesul de îngrijire - definiţii,  etape, plan de îngrijire  

 

- nevoi fundamentale  

 

- tehnici de îngrijire a bolnavilor  

2. Administrarea medicamentelor  - definiţii, reguli, metode, tehnici de administrare a 

medicamentelor  

3. Recoltarea produselor biologice şi patologice 

4. Ingrijirea pacientilor cu afectiune  psihiatrice  – educatie pentru sanatate 

-manifestari de independenta, 1iagnosti 

(semne si simptome specifice) 

-diagnostice de ingrijire 

-obiective si interventii 

-tehnici de evaluare 

-plan de ingrijir 

        5. Pastrarea confidențialității actului medical. 

        6. Drepturile pacientului. 

        7. Internarea voluntară și nevoluntară a pacientului. 

        8. Reguli pentru prevenirea și limitarea infecților asociate actului  medical. 

        9. Păstrarea și depozitarea deșeurilor în unitate. 

       10.Transferul pacientului. 

 



BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Oancea C.- Manual de nursing psihiatric, Ed. Vavila Ed.  Inf. SRL. Bucureşti, 2001  

2. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă  şi  a  profesiei  de  asistent  medical,  precum  şi  organizarea  şi  funcţionarea  

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România cu modificările și completările ulterioare, 

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical cu modificările și completările 

ulterioare, 

4. LEGEA  Nr. 46 / 2003 - privind drepturile pacientului cu modificările și completările 

ulterioare, 

5. LEGEA   Nr. 487 / 2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice cu modificările și completările ulterioare. 

6. OMS   Nr. 488 / 2016 – Pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii 

mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 cu modificările și 

completările ulterioare, 

7.Lucretia Titirica – Urgențele medico-Chirurgicale – sinteze – editura a-III-a, Editura 

Medicala Romaneasca 

8. Ordinul ministerului sănătăţii  Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare, cu modificările și completările ulterioare, 

9. Ordin Ministerul Sănătăţii Nr. 1226/2012 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, 

.cu modificările și completările ulterioare. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

Avizat: 

Director Medical, 


