TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL
GENERALIST IN CADRUL AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE

1) Tehnici si manopere de ingrijire a bolnavului critic –autor Leonard Azamfirei-2004
Cap.2. Nursingul bolnavului critic(pag.31-40)
Cap.4.Bolnavul critic cu disfunctie cardiovasculara(pag.119-209)
Cap.8.Bolnavul cu disfunctie a termoreglarii(pag.321-329)
Cap.11.Bolnavul imobilizat la pat(pag.361-367)
Cap.13.Administrarea medicamentelor(pag.373-403)
2) Urgente medico-chirurgicale.Sinteze,editura Medicala,Bucuresti 2006-autor Lucretia Titirca
Cap.1.Urgentele aparatului respirator(pag.17-36)
Cap. 2.Urgentele aparatului Cardiovascular(pag.36-85)
Cap.11.Socul( pag.262-272)
3) Ghid de nursing,editura Viata Medicala Romaneasca,Bucuresti 2004-autor Lucretia Titirca
Cap.1.Introducere in profesie(pag.13-29)
Cap.2.Modelul conceptual al Virginiei Henderson(pag.29-45)
Cap.3.Procesul de ingrijire(pag.45-97)
Cap.4.Nevoile fundamentale ale fiintei umane si probleme de ingrijire(pag.97-243)
4) Ordin nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare,
Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale, Metodologia de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile
medicale
5) Ordinul nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
6)Ordin nr.1101/2016,publicat in Monitorul Oficial,partea I,nr.759/06.09.2006 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in
unitatile sanitare.
7) Fişa postului (atribuţiile asistentei medicale)
8) 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 România, cu modificările şi
completările ulterioare
9) Legea 46/2003 – legea drepturilor pacienţilor
10)Ordinul nr. 867/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii
medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a
Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii
medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate – cu
modificările și completările ulterioare

11) Ordinul nr. 868/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru
investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor
privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice
utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate – cu modificările și completările ulterioare
12) Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018
a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019 și Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, din 27.03.2018: CONDIŢIILE
ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE
13) Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate și Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018
CAPITOLUL II Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate , SECŢIUNEA 1
Dispoziţii
generale,
SECŢIUNEA
a
2-a
Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite
sau de accidente în afara muncii(art.7-art.300, ANEXA Nr. 6 la norme
BOLILE
CARDIOVASCULARE pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate
temporară de muncă cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani*)
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