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CALIFICARE PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
PROBA PRACTICĂ
1. Prevenirea infectiilor nosocomiale.
2. Mobilizarea bolnavului: Dezbracrea si imbracarea bolnavului in pat (bolnavul active, inconstient,
fracturat). Schimbarea pozitiei bolnavului. Pozitiile bolnavului in pat.
3. Alimentatia bolnavului: Principiile unei alimentatii corecte. Necesarul de calorii. Metode de
alimentare.
4. Functiile vitale si eliminari: Masurarea si notarea temperaturii, a pulsului, a tensiunii arteriale si a
respiratiei.Observarea, masurarea si notarea diurezei, expectoratiei, a varsaturilor si a scaunului.
5. Recoltarea produselor biologice si patologice: sange, urina, scaun, exdudat faringian, sputa,
secretii vaginale, secretii purulente din colectii inchise si leziuni deschise.
6. Ingrijirea plagilor: Definitia plagilor. Clasificarea plagilor. Pansament. Principiile unui pansament
corect. Tehnica efectuarii pansamentului. Tratarea plagilor. Asepsie. Antisepsie. Substante
antiseptice. Bandaje: tipuri de bandaje, principii de efectuarea bandajelor.
7. Sondaje, spalaturi, clisme: sondaj gastric. Sondaj vezical. Spalatura gastrica. Spalatura vaginala.
Spalatura oculara. Spalatura auriculara. Clisma: definitie, scop, clasificare, clisma evacuatoare
simpla.
8. Punctii: Efectuarea punctiei venoase si capilare. Paracenteza , toracocenteza, punctia rahidiana–
pregatirea bolnavului si pregatirea materialelor.
9. Interventii de urgenta: semne de probabilitate si de certitudine a fracturilor. Primul ajutor in
fracturi, luxatii, entorse. Principii generale de imobilizare. Hemoragii: calsificare : Primul ajutor.
Principiile garotarii. Primul ajutor in arsuri. Stopul cardio-respirator: respiratie gura la gura, masaj
cardiac extern. Pregătirea materialelor pentri IOT ( intubaţia oro-traheală).
10. Administrarea medicamentelor: reguli generale. Tehnica injectiei intramuculare. Tehnica
injectiei intravenoase. Tehnica injectiei subcutanate. Tehnica injectiei intradermice. Administrarea
medicamentelor pe cale orala. Administrarea medicamentelor pe tegumente si mucoase.
11. Perfuzia: Tehnica. Incidente si accidente.
12. Transfuzia de sange: Enumerarea probelor de determinare a grupelor si a probelor de
compatibilitate. Tehnica efectuarii transfuziei. Semnele incompatibilitatii de grup. Incidente si
accidente.
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13. Administrarea oxigenului: Modalitati. Accidente si incidente.
14. Pregătirea preoperatorie a bolnavului.
15. Îngrijirile postoperatorii.
16. Efectuarea toaletei bolnavului.
17. Îngrijirile bolnavului imobilizat timp îndelungat la pat.
18. Pregătirea bolnavului pentru investigaţii radiologice.
19. Pregătirea bolnavului pentru investigaţii endoscopice.
20. Pregătirea bolnavului pentru investigaţii funcţionale.
21. Întocmirea unui plan de îngijire.
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