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TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 

    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. Urgenţe medico- chirurgicale                   -     resuscitare cardio-respiratorie   

- politraumatisme – fracturi, entorse, luxaţii, hemoragii, 

hemostaza 

- transportul pacienţilor politraumatizaţi 

în afecţiuni respiratorii, în afecţiuni cardiovasculare, în  

obstetrică- ginecologie, în pediatrie 

 

   5. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni respiratorii       – educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă, dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

  6. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni  cardiovasculare - educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă , dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare                                                                                                     

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

   7. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni  renale               -  educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 
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                                                                                      - plan de îngrijire     

 

   8. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni gastrointestinale   - educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

 9. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni  neurologice      -  educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

10. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni  psihiatrice       - educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

 11. Îngrijirea pacienţilor în  pediatrie                          -  educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

12. Îngrijirea pacientelor în obstetrică- ginecologie     - educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 
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                                                                                      - plan de îngrijire     

 

13. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni dermatologice    -  educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

 

14.  Îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase - educaţie pentru sănătate  

                                                                                      - manifestări de independenţă ,dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

                                                                                

 15.  Îngrijirea pacienţilor în ATI     

                                                                                     - manifestări de independenţă, dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     

16. Îngrijirea pacienţilor  cu afectiuni chirurgicale   

                                                                                      - manifestări de independenţă, dependenţă 

                                                                                        (semne şi simptome specifice) 

                                                                                      - diagnostice de îngrijire 

                                                                                      - obiective şi intervenţii 

                                                                                      - tehnici de evaluare 

                                                                                      - plan de îngrijire     
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