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I.Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos - Manual pentru Şcolile Sanitare Postliceale, 
Florin Chiru, Gabriela Chiru,Letiţia Murariu, Editura CISON, ediţia 2010. 

2.Urgenţe medicale - Manual sinteză pentru asistenţii medicali, Florin Chiru,Adela Chiru, 
Crin Marcean, Elena Iancu, Editura RCP Editorial, ediţia 2012. 

3.Pr.D.T.-TI-02 Protocol de managementul al stopului cardio-respirator 

4.Anestezie-Terapie Intensivă ,Ghid pentru asistenţii medicali, Editura University Press, 
2015, Tg.Mureş ,Raluca Fodor, Sanda-Măria Copotoiu ,Leonard Azamfirei 

5.Proceduri de practică pentru asistentul medical generalist- Ord. 788/XI.2013-anexă-

6.Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali ,pentru 
colegiile şi şcolile postliceale sanitare,ediţia a 9-a,sub redacţia Lucreţia Titircă, editura Viaţa 
medicală românească 

7.0MS 1101/30.09.2016 -Norme de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistentei medicale în unitătile sanitare. , , 

8.0MS 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 
curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

9.0MS 1226/2012 -Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 
medicale. 

10.Legea drepturilor pacientului 46/2003- actualizată 2020 

11.Legea 53/2014 pentru aprobarea 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 
Asistentilor Medicali din România. , 



TEMATICA 
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS 
1. Administrarea medicamentelor; 
2. Sondaje, spălături, clisme; 
3. Recoltarea de probe biologice şi patologice 
4. Transfuzia de sânge 
5. Pregătirea preoperatorie 

6. Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor operaţi 

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE 
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă; 
2. Tromboembolismul pulmonar: simptome, măsuri de urgenţă; 
3. Edemul pulmonar acut (EPA): 

-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduita de urgenţă; 
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor 

crescută; 

-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen); 
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduita de urgenţă, îngrijirea în unităţile 
spitaliceşti; 

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, conduita de urgenţă, tratamentul; 
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă; 
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) 

-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduita de urgenţă; 

8. Insuficienţa renală acută: 
-cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă, hemodializa 

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă; 
10. Comele: etiologia comelor, clasificarea, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă; 
11. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă; 
12. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi; 

RESUSCITAREA CARDIOPULMONARĂ la adult şi copil 
1. SVB - Suport vital de bază 
2. SV A - Suport vital avansat 
3. SVAP- Suport vital avansat pediatric 

PROCEDURI DE PRACTICĂ ALE ASISTENTULUI MEDICAL 
1. Observarea şi măsurarea respiraţiei 
2. Măsurarea pulsului 
3. Măsurarea tensiunii arteriale 
4. Măsurarea temperaturii 

5. Oxigenoterapia 



6. Transportul pacientului 
7. Punctia venoasă 

' 
8. Puncţia arterială 
9. Puncţia vezicală 
1 O. Punctia abdominală 

' 
11. Puncţia pleurală 
12. Sondajul vezical 
13. Sondajul gastric 
14. Spălătură gastrică 
15. Clisma evacuatoare 

16. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie 
17. Administrarea medicamentelor pe cale parenterala 
18. Administrarea medicamentelor pe injectomat (seringă automată) 
19. Montarea cateterului venos periferic (CVP) 
20. Perfuzia 
21. Pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale 
22. Înregistrarea EKG 
23. Intubatia traheală 

' 
24. Utilizarea mănusilor 

' 
25. Tehnica generală a pansamentului 
26. Pregătirea instrumentarului şi materialelor pentru sterilizare 
27. Participarea asistentului medical la proceduri de îngrijire specifice 

ANESTEZIE- TERAPIE INTENSIVĂ ,GHID PENTRU ASISTENŢI MEDICALI 
1.Dezechilibrele acido-bazice 
2.Dezechilibrele hidroelectrolitice 
3.Intoxicaţiile în terapia intensivă-managementul general al intoxicaţiilor 
4. Terapia lichidiană în terapia intensivă 

MANUAL DE ÎNGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENŢILOR DE CĂTRE 
ASISTENŢII MEDICALI 
I .Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator 
2.Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului cardiovascular 
3 .Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv şi ale glandelor anexe 
4.Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului renal 
5.Îngrijirea pacienţilor în stare gravă 
6.Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni oto-rino-laringologice 
7.Îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase 
8.Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni neurologice 
9 .Îngrijirea pacientului cu boli metabolice şi de nutriţie 
10.Îngrijirea pacientului în fază terminală 


