BIBLIOGRAFIE
Asistent medical comunitar
1. C. Vlădescu (coord. stiinţific) si grup autori ”Ghid Practic pentru asistenţa
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

medicală”-Editura Estfalia, 2012, Bucureşti
Puericultură şi Pediatrie –Manual pentru şcolile sanitare postliceale-Dr.
Elena Chimita, Dr. Vladimir Mihailescu & As. Princ. Letitia Popovici,
Editura Info- Team
L. Tirica: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala;
L.Tirica: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali:
partea a doua ”Tehnici”
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si
al asistentului medical din Romania/2009;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28 octombrie 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 aprobata prin Legea Nr. 53/2014;
Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
Hotararea Guvernului nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.
Legea 272 /iunie 2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

1

Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar
1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala
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comunitara (AMC)
Activitatea de asistenta medicala comunitara
Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunitatii
Planificarea activitatii AMC
Centralizarea si raportarea activitatii
Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
Lucrul cu comunitatea
Diagnosticul comunitatii
Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
Lucrul cu familia
Factori de risc de mediu la nivelul familiei
Informatii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul
familiei
Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodarie
Factori de risc la nivelul familiei
Identificarea riscului de neglijare, maltratare si violenta domestica
Lucrul cu individual
Evidenta a beneficiarilor de servicii AMC
Supravegherea gravidei.Manevre si tehnici de urmarire a evolutiei sarcinii
Supravegherea nou-nascutului la domiciliu
Urmarirea lauzei la domiciliu.Manevre si tehnici de urmarire a lauzei
Supravegherea sugarului la domiciliu.
Supravegherea sugarului 1-3 ani la domiciliu.
Supravegherea bolnavului de TBC
Supravegherea bolnavului cronic
Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
Supravegherea bolnavului cu diabet zaharat tip II
Supravegherea bolnavului psihic
Supravegherea persoanelor varsnice la domiciliu
Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
Notiuni introductive de promovare a sanatatii
Promovarea unui stil de viata sanatos
Promovarea unei alimentatii sanatoase
Prevenirea fumatului
Promovarea igienei individuale
Planificarea familiala
Autoexaminarea sanilor
Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
Prevenirea bolilor cerebrovasculare(AVC ischemic, AVC hemoragic)
Tuberculoza (TB)
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Diabetul zaharat(DZ)
Efectele nocive ale consumului de alool si indrumarea catre servicii de
suport

6. Acordarea primului ajutor in caz de urgenta


















Arsuri
Entorse si luxatii
Resuscitarea cardiorespiratorie dupa ghidurile de resuscitare cardiorespiratorie 2015
HDS
Intoxicatii
Fracturi
Hemoptizia
BPOC
IMA
Angor pectoral
AVC
Convulsiile
Sindromul de dezhidratare acuta
Politraumatisme
Traumatismele cranio cerebrale
Comele
Socul anafilactic

7. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali –coordonator

lucrare Lucretia Titirca: partea a doua ”Tehnici”
 Punctii -generalitati
Punctia venoasa
 Recoltara produselor biologice
Generalitati
Recoltarea sangelui
Recoltarea exudatului faringian
Recoltarea secretiei nazale, otice si oculare
 Administrarea medicamentelor
Pe cale orala
Pe cale respiratorie
Pe cale parenterala
8. Alimentatia sugarului. Supravegherea si ingrijirea copilului in familie si in
colectivitate. Urgente in pediatrie.
9. Legea 272 /iunie 2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului
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