
MINISTERUL SANATATII 

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „Prof.dr. George I.M. Georgescu" Iasi 

/> / ANUNŢ 
Nr din data de ¿T -o I ^ h 

„Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu" Iasi, anunţă scoaterea la concurs in 

conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare a următoarelor posturi, cu 
» 

norma intreaga, pe durata nedeterminata: 

- 3 posturi asistent medical generalist - PL in cadrul Secţiei clinica de cardiologie 
- 2 posturi de asistent medical generalist - PL in cadrul Secţiei ATI; 
- 1 post infirmiera, in cadrul Secţiei ATI 

Dosarele de înscriere se depun la sediul spitalului - secretariatul comisiei de concurs, respectiv la Biroul 

RUNOS pana pe data de 07.02.2017, ora 16.00, si vor conţine in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs cu specificarea postului pentru care candideaza, adresata 

conducătorului institutiei; 

b) copia actului de identitate, sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializări, precum si copiile documentelor cate atesta îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitat; 

d) pentru posturile de asistent medical generalist - Certificatul de membru al OAMGMAMR si 

adeverinţa pentru participare la concurs conform, modelului specificat in Hotararea nr. 35 din 

decembrie 2015; 

e) carnetul de munca sau, dupa caz adeverinţele care sa ateste vechimea in munca, si/sau dupa caz, in 

specialitate in copie; 

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 

incompatibil cu funcţia pentru care candideaza1; 

g) adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare 

abilitate; 

h) curriculum vitae; 

Adeverinţa care atesta starea de sanatate va conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, in formularul standard stabilit dc Ministerul Sanatatii. 

In cazul documentului prevăzut la pct. e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu" 

Iasi, B-dul Carol I, Nr. 50, începând cu data de 20.02.2017 şi va consta din proba scrisa/Vie verificare a 

cunoştinţelor si interviu. Date de contact: Birou RUNOS, tel. nr. 0232/ 211834, int 110 



Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu"Iaşi 
B-dul Car ol I, Nr. 50 
Nr. din 

ANUNŢ 5 

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu" Iaşi organizează 

concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul unităţii din Iaşi, B-dul Carol I, Nr. 50, 

în data de 20.02.2017 , incepand cu ora 9.00 proba scrisa şi în data de 22.02.2016 , incepand cu 

ora 9.00 interviul, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, astfel: 

- 3 posturi asistent medical generalist în cadrul Secţiei clinica de cardiologie - in data de 

20.02.2017, ora 9.00 - proba scrisă şi în data de 22.02.2017, ora 9.00 interviul 

Condiţii de participare: 

- nivelul studiilor : Şcoala postliceala sanitara in specialitatea medicina generala. 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - fara vechime în 
specialitate; 

- 2 posturi asistent medical generalist in cadrul Secţiei ATI - in data de 20.02.2017, ora 

12.00 - proba scrisă şi în data de 22.02.2017, ora 12.00 - interviul 

Condiţii de participare: 

- nivelul studiilor : Şcoala postliceala sanitara in specialitatea medicina generala. 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 1 an; 

- 1 post infirm fek*w cadrul Secţiei ATI - in data de 20.02.2017, ora 12.00 - proba 

scrisă şi în data de 22.02.2017, ora 12.00 - interviul; 

Condiţii de participare: 

- nivelul studiilor : şcoala generala + curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati 

de Ministerul Muncii, Familiei si Proiecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii -

Direcţia generala resurse umane si certificare; 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 6 luni vechime in 
specialitate; 

Dosarele de înscriere se depun la sediul spitalului la Biroul RUNOS în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial partea a IlI-a; 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul unităţii. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul institutiei din B-dul Carol I, Nr. 50, et. VI-

Biroul RUNOS si la nr. tel. 0232/ 211834 int.l 10. 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu " lasi 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
asistent medical generalist - Secţia clinica de cardiologie 

BIBLIOGRAFIE 

1. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru 
asistenţi medicali generalişti 

TEMATICA 

PARTEA I PREVENIREA INFECŢIILOR NOZOCOMIALE 
Capitolul 1 CONTROLUL INFECŢIILOR 
1.1 Definiţii, factori şi surse de contaminare, căi de transmitere 
1.3 Ghid de precauţii universale 
1.4 Spălarea mâinilor 
1.5 Precauţii de prevenire a infecţiilor transmise pe cale aeriană 
1.6 Precauţii de prevenire a infecţiilor transmise prin picăturile Flugge 
1.7 Precauţii de prevenire a infecţiilor transmise prin contact direct cu secreţiile sau obiectele 
contaminate 
1.9 Utilizarea echipamentului de izolare 
PARTEA II INTERVENŢII AUTONOME 
Capitolul 2 IGIENA Şl CONFORTUL PACIENTULUI 
2.1 Schimbarea lenjeriei de pat fără pacient 
2.2 Schimbarea lenjeriei de pat cu pacient imobilizat 
2.3 Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat la pat 
2.4 Toaleta pacientului imobilizat la pat 
2.5 Schimbarea poziţiei pacientului imobilizat, adinamic 
2.6 Mobilizarea pacientului 
2.7 Captarea eliminărilor 
Capitolul 3 ALIMENTAREA BOLNAVULUI 
3.1 Alimentarea activă 
3.2 Alimentarea pasivă 
Capitolul 4 MĂSURAREA Şl SUPRAVEGHEREA FUNCŢIILOR VITALE Şl A ALTOR PARAMETRI 
4.1 Măsurarea şi notarea temperaturii 
4.2 Măsurarea şi notarea pulsului 
4.3 Măsurarea şi notarea presiunii sângelui 
4.4 Măsurarea şi notarea respiraţiei 
4.5 Măsurarea înălţimii şi greuăţii corporale 
PARTEA III INTERVENŢII DELEGATE (efectuate sub prescripţie medicala) 
Capitolul 5 PRELEVĂRI (RECOLTĂRI) PENTRU EXAMENE DE LABORATOR 
5.1 Recoltarea sângelui pentru examene de laborator 
5.2 Recoltarea probelor de urină pentru examene de laborator 
5.3 Recoltarea materiilor fecale pentru examene de laborator 
5.4 Recoltarea exudatului faringian 
5.5 Recoltarea sputei prin expectoraţie 
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Capitolul 6 ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 
6.1 Aspecte generale 
6.2 Administrarea medicamentelor pe cale orală 
6.3 Administrarea medicamentelor prin injecţii parenterale 
6.4 Administrarea medicamentelor prin injecţii intramusculare 
6.5 Administrarea medicamentelor prin injecţii intramusculare, metoda "Z" 
6.6 Administrarea medicamentelor prin injecţii subcutnate 
6.7 Administrarea medicamentelor prin injecţii intradermice 
6.8 Administrarea medicamentelor prin injecţie intravenoasă directă 
6.9 Administrarea medicamentelor pe mucoasa cojunctivală 
6.12 Administrarea medicamentelor pe tegumente 
6.13 Administrarea medicamentelor pe cale rectală 
6.14 Administrarea medicamentelor pe sonda nazogastrică şi gastrostomă 
Capitolul 7 TERAPII VASCULARE 
7.1 Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii 
7.2 Menţinerea şi îngrijirea unei linii venoase existente 
7.3 îndepărtarea dispozitivului intravenos periferic 
7.4 Participarea la punerea şi îndepărtarea cateterului venos central 
7.5 Transfuzia sanguină 
7.6 Protocol de investigare/înregistrare a unei reacţii acute transfuzionale 
Capitolul 8 SONDAJE, SPĂLĂTURI, CLISME 
8.1 Tubajul nazogastric 
8.2 Spălătura gastrică 
8.4 Sondajul vezical la femeie 
8.5 Sondajul vezical la bărbat 
8.7 Clisma evacuatorie 
8.8 Introducerea tubului de gaze 
PARTEA IV INTERVENŢII LA CARE ASISTENTUL MEDICAL PARTICIPĂ ALĂTURI DE MEDIC 
Capitolul 9 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA PUNCŢII 
9.1 Aspecte generale 
9.2 Participarea la toracocenteză 
9.3 Participarea la efectuarea puncţiei peritoneale (paracenteza abdominală) 
9.4 Participarea la puncţia pericardică 
Capitolul 10 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMINĂRI IMAGISTICE 
10.1 Participarea la examene radiologice, aspecte generale-
b) Pregătirea pacientului şi participarea la examinarea radiologică a organelor toracice 
10.3 Participarea la examene cu ultrasunete echografice: echografii, echoendoscopii 
PARTEA V ÎNGRIJIRI SPECIALE 
Capitolul 12 ÎNGRIJIRI ÎN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 
12.3 Toracocenteza (punctia pleurală) 
12.5 Spirometria 
12.6 Asipiraţia traheo-bronşică 
12.7 Drenajul pleural 
12.8 Oxigenoterapie 
12.9 Aerosoloterapie 
Capitolul 13 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI CARDIOVASCULARE 
13.3 Echografia transtoracica 
13.4 Punctia pericardică 
13.5 înregistrarea E.C.G. în repaus şi în efort 
13.6 Monitorizarea Holter 
13.7 Supravegherea pacientului tratat cu diuretice în cardiologie 
13.8 Supravegherea pacientului tratat cu digitalice 
Capitolul 14 ÎNGRIJIRI ÎN GASTROENTEROLOGIE 



14.3 Examinarea echografică a organelor digestive 
14.5 Puncţia abdominală 
14.7 Spălătura gastrică 
14.8 Aspiraţia gastrică 
14.9 Alimentaţia prin sonda nazo-grastrică 
14.10 Alimentaţia prin gastrostomă 
14.11 îngrijirea pacientului colostomizat-schimbarea pungii 
Capitolul 15 ÎNGRIJIRI ÎN URONEFROLOGIE 
15.3 Examinarea echografică 
15.6 Sondajul vezical 
15.9 Supravegherea pacientului cu sondă permanentă 
Capitolul 16 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI METABOLICE 
16.1 Glicemia capilară 
16.2 Testul toleranţiei la glucoza orală (TTGO) 
16.3 Determinarea hemoglobinei glicozilate (glicata) 
16.4 Administrarea insulinei 
16.5 Rolul asistentului medical în cetoacidoza diabetică 
16.6 Rolul asistentului medical în hipoglicemie 
Capitolul 17 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI DERMATOLOGICE 
17.1 Prelevarea bacteriologică din pustule 
17.5 îngrijiri în candidoza bucală 
17.7 îngrijirea pacientului cu ulcer de gambă 
Capitolul 21 ÎNGRIJIRI ÎN AFECŢIUNI CHIRURGICALE 
21.1 îngrijiri preoperatorii 
21.2 îngrijiri postoperatorii 
21.3 Prima mobilizare 
21.4 Tehnica generală a pansamentului 
21.5 Ablaţia firelor de sutură sau a agrafelor 
21.6 Drenajul 
Capitolul 24 ÎNGRIJIRI ÎN GERIATRIE 
24.1 Noţiuni introductive 
24.2 Evaluarea funcţională a vârstnicului 
24.3 îngrijirea persoanelor vârstnice. Particularităţi legate de patologia vârstnicului 
24.4 Tulburări de somn 
24.5 Demenţa 
24.6 Căderile 
24.7 Sindromul de imobilizare al vârstnicului 
24.8 Incontinenţa urinară 

2. Lucreţia Titircă - Urgenţele medico-chirurgicale - Sinteze pentru cadre medii, Ed. 
Medicală, 1996 

TEMATICA 
Capitolul 1- Urgentele aparatului respirator 

1.1 Insuficienta respiratorie acuta Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 

1. 2 Criza de astm bronsic Factori determinanţi si predispozanti 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 



1. 4 Hemoptizia Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 

1.5 Pneumotoraxul spontan Cauze 
Simptome 
Conduita de urgenta 

1. 6 BPOC acutizata Simptome 
Masuri de urgenta 

Capitolul 2- Urgentele aparatului cardiovascular 

2. 1 Edemul pulmonar acut Factori etiologici principali 
Manifestari clinice 
Conduita de urgenta EPA cardiogen 

2. 2 Embolia pulmonara Manifestari clinice 
Atitudinea de urgenta 

2. 3 Infarctul miocardic acut 

2. 4 Encefalopatia hipertensiva 

2. 5 Tamponada cardiaca 

2. 7 Tulburările de ritm ale inimii 

Semne clinice 
Conduita de urgenta 
îngrijirea in unitatile spitaliceşti 

Tablou clinic 
Conduita de urgenta 

Cauze 
Tablou clinic 
Masuri de urgenta 

Etiologia tulburărilor de ritm 
Tulburări funcţionale ale inimii 
Clasificarea tulburărilor de ritm 

Tulburări in formarea stimulilor 
Aritmii atriale 
Aritmii ventriculare 

Tulburări de conducere 

2. 8 Angina pectorala Cauze 
Simptome 
Atitudinea de urgenta 
Tratamentul de durata 

Capitolul 3- Urgentele abdominale 

3. 1 Colica biliara Cauze 
Simptome 
Conduita de urgenta 

3. 2 Pancreatita acuta Cauze 
Simptomatologie 



3.3 Ocluzia intestinala 

3. 4 Hemoragiile digestive superioare 

Capitolul 4- Urgentele renale si urologice 

4. 1 Insuficienta renala acuta 

C 

4. 2 Colica renala nefretica 

4. 3 Retentia acuta de urina 

Capitolul 5- Urgentele neurologice 

5. 1 Stările comatoase 

5. 1. B Coma de origine extracerebra 

5. 2 Accidente vasculare cerebrale 

Capitolul 11- Socul 

Atitudinea de urgenta 

Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 
Conduita in spital 

Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 

Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 
Conduita in spital 

Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 
Conduita in spital 

Cauze 
Simptomatologie 
Conduita de urgenta 

Etiologie 
Clasificare 
Diagnostic diferenţial 
Masuri de urgenta 

Coma diabetica 
Coma hipoglicemica 

Cauze 
Simptomatologie- Ischemia cerebrala 

Hemoragia cerebrala 

Conduita de urgenta 
Conduita in spital 

11.2 Socul cardiogen 

11.3 Socul anafilactic 

Tablou clinic 
Conduita de urgenta 
Tratament 

Tablou clinic 



Conduita de urgenta 

11.4 Socul septic Etiologie 
Simptomatologie 
Tratament 

3. C. Borundel - Manual de medicina interna pentru cadre medii, Ed. AII, Bucureşti, 2009 

TEMATICA 
» 

Capitolul 3- Bolile aparatului cardiovascular 
3. 1 Noţiuni de anatomie 

3. 2 Noţiuni de fiziologie 

3.3 Noţiuni de semiologie cardiaca 
3.3.1 Simptome funcţionale 
3.3.2 Semne fizice 
3.3.3 Explorări funcţionale 

3.3.3.1 Probe clinice 
3.3.3.2 Probe hemodinamice 
3.3.3.3 Electrocardiograma 
3.3.3.4 Examenul radiologie al inimii 

3. 4 Noţiuni de semiologie a vaselor periferice 
3.4.1 Simptome funcţionale 
3.4.2 Examenul obiectiv 
3.4.3 Explorări funcţionale 

3. 5 Rolul asistentei medicale in îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare 

3. 6 Endocarditele 
3.6.1 Endocardita bacteriana 
3.6.2 Endocarditele nebacteriene 

3.6.2.1 Endocardita reumatismala 

3. 7 Bolile valvuläre 
3.7.1 Stenoza mitrala 
3.7.2 Insuficienta mitrala 
3.7.3 Insuficienta aortica 
3.7.4 Stenoza aortica 
3.7.5 Alte cardiopatii valvuläre 

3. 8 Bolile miocardului 

3. 9 Bolile pericardului 
3.9.1 Pericardita 
3.9.2 Pericardita cronica constrictiva 
3.9.3 Mediastnopericardita 
3.9.4 Revarsatele pericardice neinflamatorii 

3. 10 Bolile congenitale ale inimii 
3.10.1 Cardiopatii congenitale cianogene 



3.10.2 Cardiopatii congenitale necianogene 

3. 11 Tulburările de ritm cardiac 
3.11.1 Tulburări in formarea stimulilor 

3.11.1.1 Aritmii sinusale 
3.11.1.2 Aritmii ectopice (extrasinusale) 

3.11.2 Tulburări in conducerea stimulilor 

3.12 Bolile arterelor coronare- cardiopatiile ischemice 
3.12.1 Angina pectorala 
3.12.2 Infarctul miocardic 
3.12.3 Angina instabila 

3. 13 Insuficienta cardiaca 
3.13.1 Insuficienta cardiaca stanga 
3.13.2lnsuficenta cardiaca dreapta 
3.13.3 Insuficienta cardiaca globala 

3. 14 Hipertensiunea arteriala 

3. 15 Hipotensiunea arteriala 
3.15.1 Hipotensiunea arteriala esenţiala 
3.15.2 Hipotensiunea arteriala simptomatica 
3.15.3 Hipotensiunea ortostatica 

3. 16 Socul 

3. 17 Sincopa si leşinul 

3. 18 Colapsul cardiovascular si moartea subita 

3. 19 Aterosceroza 

3. 20 Anevrismul arterial 

3. 21 Cardiomiopatia 

3. 22 Bolile arterelor periferice 
3.22.1 Boli funcţionale ale arterelor periferice 
3.22.2 Boli organice ale arterelor periferice 

3.22.2.1 Sindromul de ischemie arteriala acuta 
3.22.2.2 Sindromul de ischemie arteriala cronica 

3. 23 Bolile venelor 
3.23.1 Tromboflebita 
3.23.2 Varicele 
3.23.3 Ocluzia venoasa 

4. Ghiduri de resuscitare - 2015- Suportul vital de baza la adult; 
Suport vital avansat la adult 



5. OMS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectsa si 
sterilizarea in unitatile sanitare 

TEMATICA 
Anexa 1 
CAPITOLUL I Definiţii 
CAPITOLUL II Curăţarea 
CAPITOLUL III Dezinfecţia 
CAPITOLUL IV Sterilizarea 
Anexa 3 
Anexa 4 

6. OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activitatile medicale si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţionala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

TEMATICA 
ANEXA Nr. 1 NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

CAPITOLUL II Definiţii 
CAPITOLUL III Clasificări 
CAPITOLUL IV Minimizarea cantităţii de deşeuri 
CAPITOLUL V Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere 
CAPITOLUL VI Ambalarea deşeurilor medicale 
CAPITOLUL XII Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale 

7. OMS 1.101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 
infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 
TEMATICA 

/ 

ANEXA 1 
Capitolul II - pct. 13 Atributiile asistentei medicale responsabile de salon. 
ANEXA 3 
Metodologia de supraveghere a expunerii accodentale a personalului care lucreaza in sistemul 
sanitar la produse biologice 
ANEXA 4 - Precatiunile standard 

8. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 
moaşa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcţionarea 
O.A.M.G.M.A.M. din Romania 

8 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE IASI 
„Prof.dr. Georgel.M. GeorgescW 

TEMATICA 
asistent medical generalist 

BIBLIOGRAFIE 

1. 

Pro, 

ATI 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 
10 

\ o 
o a 

leali, Ed. Viata 

medii, Ed. 

Lucreţia Titirca - Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii 
Medicala Romaneasca, Bucureşti, ediţia revizuita 1997; 
Lucreţia Titircă - Urgenţele medico-chirurgicale - Sinteze pentru cadre 
Medicală, 2001; 
C. Borundel - Manual de medicina interna pentru cadre medii, Ed. AII, Bucureşti, 19 
C. Bocarnea - Boli infecţioase şi epidemiologice - Manual pentru şcolile postliceale 
sanitare, Ed. Info-Team, 1995; 
OMS 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al 
infecţiilor nosocomiale in unitatile sanitare; 
Lucreţia Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordat pacienţilor de către asistentul 
medical, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucureşti, 2003; 
OMS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private; 
OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 
de moaşa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcţionarea 
O.A.M.G.M.A.M. din Romania; 
L. Titirca - Ghid de nursing, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucureşti 1998; 
OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitatile medicale si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţionala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

11. Ghiduri si protocoale de resuscitare - 2016 
12. OMS 1101/12016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 1-
Capitolul II - pct.13 - Atributiile asistentei medicale responsabile de salon. 

1. Insuficienţa respiratorie acută 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

2. Bromhopneumopatia obstructivă 
cronică 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

3. Criza de astm bronşic 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

4. Starea de rău astmatic 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

5. Pneumotoraxul 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

6. Hemoptizia 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

7. Angina pectorală 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

8. Infarctul miocardic 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

î 



9. Tulburări de ritm ale Inimii 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

10. Encefalopatia hipertensivă 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

11. Edemul pulmonar acut 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

12. Embolia pulmonară 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

13.Tamponada cardiacă 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

14. Resuscitarea cardiorespiratorie 
- simptomatologie 
- primul ajutor şi reanimarea 

respiratorie 
15. Abdomenul acut 

- ulcerul gastroduodenal perforat 
- apendicita acută 

. - pancreatita acută 
- ocluzia intestinală 
- colecistita acută 
- hemoragiile digestive superioare 
- sarcina extrauterina ruptă 

16. Insuficienţa renală acută 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

17. Colica renală 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

18. Retenţia de urină 
- etiologie 
- simptomatologie 

- - conduita de urgenţă 
19. Accidente vasculare cerebrale 

- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

20. Coma 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

21. Epilepsia 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

22. Convulsiile 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

23. Schizofrenia 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

24. Reumatismul articular acut 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

25. Sindromul de deshidratare acută 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

25. Insuficienţa cardiacă la copil 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

27.Tuberculoza 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

28.Amigdalita acută 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

29. Rujeola 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

30. Rubeola 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

31.Varlcela 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţa 

32. Parotidita epidemică 



- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

33. Meningita 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

34.Toxinfecţiile alimentare 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

35.Endocardita 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

36. Pericardita 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

37. Hepatita virală 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

38. Sifilisul 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

39. SIDA 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

40. Hemoragia nazală 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

41. Hemoragii esofagiene 
- etiologie 
- simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

42. Hemoragii tranheobronşice 
- etiologie 

. - simptomatologie 
- conduita de urgenţă 

43.Traumatismele vaselor şl hemostaza 
provizorie 
- clasificare 
- conduita terapeutică 

44. îngrijirea plăgilor 

45. Socul 
- clasificare 
- simptomatologie 
- conduita terapeutică 

46. Transfuzia 
- clasificarea grupelor 
- accidente transfuzlonale 
- conduita terapeutică 

47. Anemia ferlprivă 
- simptomatologie 
- conduita terapeutică 

48. Anemia Biermer 
- simptomatologie 
- conduita terapeutică 

49. Anemiile hematollte 
- clasificare 
- conduita terapeutică 

50. Leucemii 
- clasificare 
- simptomatologie 
- conduita terapeutică 

51.Hipotiroidismul 
- simptomatologie 
- conduita terapeutică 

52. Arsurile 
- clasificare 
- conduita terapeutică 

53. Puncţiile 
- puncţla venoasă 
- puncţia arterială 
- puncţia pleurală 
- puncţia abdominală 
- puncţia pericardlcă 
- puncţia rahldiană 
- puncţia articulară 
- puncţia osoasă 
- puncţia vezicii urinare 
- puncţia fundului de sac Douglas 

54. Recoltarea produselor biologice şi 
patologice 
- recoltarea sîngelui 
- recoltarea exudatulul faringian 
- recoltarea sputel 
- recoltarea secreţiei nazale, oculare 

şi otice 
- recoltarea urinei 
- recoltarea vărsăturilor 
- recoltarea materiilor fecale 
- recoltarea lichidului cefalorahidian 



- recoltarea secreţiilor purulente 
- recoltarea secreţiilor vaginale 

55. Sondaje, spălaturi, clisme 
- sondajul gastric 
- introducerea sondei Blackmore 
- sondajul duodenal 
- sondajul vezical 
- seondajul traheo-bronşic 
- spălătura oculară 
- spălătura gastrică 
- spălătura veziciii urinare 
- spălătura vaginală 
- clisme evacuatoare 
- clisma terapeutică 
- introducerea tubului de gaze 

56. Electrocardiograma 
- indicaţii 
- tehnica 

57. Administrarea medicamentelor 
- administarrea medicamentelor pe 

cale orală 
- administrarea medicamentelor pe 

cale rectală 
- administrarea medicamentelor pe 

cale respiratorie 
- administrarea medicamentelor pe 

suprafaţa tegumentelor 
- administrarea medicamentelor pe 

suprafaţa mucoaselor 
- administrarea medicamentelor pe 

cale parenterală 
58. Pregătirea pacientului pentru 

explorări radiologice 
- pregătirea pacientului pentru 

explorarea radiologică a organelor 
toracice 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică a sistemului 
osos 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică al colonului, 
colecistului şi a căilor biliare 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică 
gastrointestinală 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică a aparatului 
renal 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică a aparatului 
cardiovascular 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea radiologică a sistemului 
nervos central 

- pregătirea pacientului pentru 
explorarea cu izotopi radioactivi 

59.Pregatirea preoperatorie a pacientului 
60. Supravegherea postoperatorie si 

îngrijirile acordate pacienţilor operaţi 
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MINISTERUL SANATATII 
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE 
„Prof.dr. George I.M. Georgescu" IASI 

« 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 
LA CONCURS 

1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării 

profesiei in Romania; 

2. are varsta de minimum 18 ani împliniţi; 

3. are capacitate deplina de sanatate corespunzătoare postului 

pentru care candideaza; 

4. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul 

vacant; 

5. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 

6. nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infracţiuni contra 

umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau 

in legătură cu serviciul, care împiedica infaptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite 

cu întentîe, care candideaza, cu excepţie situatîei in care a 

intervenit reabilitarea. 


