Bibliografie/ Tematică
pentru ocuparea prin concurs a postului de
asistent medical generalist principal
1. Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
- Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în
sistemul sanitar la produse biologice
- Obiective
- Definiții
- Precuțiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor
asociate asistenței medicale
2. Ordinul nr. 961/2016 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
- Cap. I: Definiții
- Cap. II: Curățare
- Cap. III: Dezinfecția
- Cap. IV: Sterilizarea
3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
ANEXA 1- NORME TEHNICE privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
- Cap II: Definiții
- Cap. III: Clasificări
- Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa)
- Cap. VI: Ambalarea deșeurilor
- Cap. VII: Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatățile medicale
- Cap. VIII: Transportul deșeurilor rezultate din activități medicale
- Cap. X: Evidența cantităților de deșeuri produse de unitatea sanitară
- Cap. XII: Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitățile medicale
4. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28.10.2008 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
- Cap. I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei
de asistent medical
- Cap. III- Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România

5. Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze, Lucreția Titircă, Editura Medicală, București, 1999
- Cap. I- Urgențele aparatului respirator
1.1. Insuficieța respiratorie acută
1.2. Criza de astm bronșic
1.4. Hemoptizia
1.6. BPOC acutizată
- Cap. II- Urgențele aparatului cardiovascular
2.1. Edemul pulmonar acut
2.3. Infarctul miocardic acut
2.6. Resuscitarea cardio-respiratorie
- Cap. III- Urgențele abdominale
3.1. Colica biliară
3.4. Hemoragiișe digestive superioare
- Cap. XI- Șocul anafilactic

6. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru
asistenţi medicali generalişti
PARTEA II INTERVENȚII AUTONOME
- Cap. 4- Măsurarea și supravegherea funcțiilor vitale și a altor parametri
- Cap. 5- Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator
- Cap. 6- Administrarea medicamentelor
- Cap. 7- Terapii vasculare
- Cap. 8- Sondaje, spălături, clisme
-Cap.21- Îngrijiri în afecțiuni ginecologice, pentru ocuparea prin concurs a postului de
asistent medical generalist/principal secția ATI II.
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