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PENTRU OCUPAREA POSTURILOR V ACANTE DE ASIST . I ME~;~~~~·, IN 
SECTHLE DE PEDIATRIE SI NEONATOLOGIE . . 

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

2.Pediatrie şi puericultură- îndreptar pentru asistenţii medicali, ed a 2-a,Editura Medicală, 
Crin Marcean, Vladimir Manta-Mihăilescu, 2012 

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

4.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 

5.0MS 1101/30.09.2016 -Norme de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistentei medicale în unitătile sanitare. 

' ' 

6.0MS 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 

7.0MS 1226/2012 -Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 
medicale. 

8.Legea drepturilor pacientului 46/2003- actualizată 2020 

9. 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 
Asistenţilor Medicali din Romania. 



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 

PEDIATRIE SI PUERICULTURĂ- ÎNDREPTAR PENTRU ASISTENT! MEDICALI . . 
1.N ou-născutul la termen, normoponderal, sănătos. 

2.N ou-născutul cu risc crescut. 
3 .Prematurul. 
4.Îngrijirea copilului în timpul spitalizării şi relaţiile cu familia sa. 
5.Asigurarea nevoilor de nutriţie şi metabolism ale copilului. 

6.Alimentaţia sugarului sănătos. 
7 .Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului şi a adolescentului. 

8. Vaccinările în cursul copilăriei. 
9 .Evaluarea stării de sănătate şi a semnelor de boală la copil. 

10.Bolile perioadei neonatale. 
I I .Durerea la copil şi combaterea ei.. 

12.Boli de nas, gât şi urechi. 
13.Bolile aparatului respirator. 
14.Convulsiile şi epilepsia. 
15.Unele urgenţe în pediatrie. 
16.Intoxicaţiile acute la copii. 
17.Tehnici de reanimare cardio-respiratorie în pediatrie. 

PROCEDURI DE PRACTICĂ ALE ASISTENTULUI MEDICAL 

1. Observarea şi măsurarea respiraţiei 

2. Măsurarea pulsului 
3. Măsurarea tensiunii arteriale 

4. Măsurarea temperaturii 
5. Oxigenoterapia 

6. Punctia venoasă 
' 

7. Puncţia arterială 
8. Sondajul vezical 
9. Sondajul gastric 



10. Spălătură gastrică 
11. Clisma evacuatoare 
12. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie 
13. Administrarea medicamentelor pe cale parenterală 
14. Administrarea medicamentelor pe injectomat (seringă automată) 
15. Montarea cateterului venos periferic (CVP) 
16. Perfuzia 
17. Pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale 
18. Utilizarea mănusilor 

' 
19. Supravegherea funcţiilor vitale la copil şi a altor parametri 

20. Prelevarea probelor pentru laborator la sugar şi copilul mic 
a) Prelevarea sângelui pentru examene de laborator 

- Recoltarea sângelui prin înţepătura călcâiului 
- Recoltarea sângelui prin puncţie venoasă 
b) Prelevarea probelor din urină 
c) Prelevarea probelor din scaun 
21. Îngrijirea plăgii ombilicale 
22. Supravegherea nou-născutului în incubator 
23. Supravegherea nou-născtului sub fototerapie 
24. Efectuare injecţiei intramusculare la sugar 
25. Administrarea medicamentelor pe cale orală la copil 
26. Măsuri în cazul unor reacţii apărute după administrarea medicamentelor la copil 

MANUAL DE ÎNGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENŢILOR DE CĂTRE 
ASISTENŢII MEDICALI 

I .Îngrijiri în pediatrie.Creştere,dezvoltare, maturitate 


