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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR
Bibliografie:
1. Silvian Dașchievici, Mihai Mihăilescu, “Chirurgie”, Editura Medicală, 2013;
2. Lucreţia Titircă, “Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenţii medicali. Ghid de nursing”,
Editura Viaţa Medicală Românească;
3. OMS nr. 961/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru
dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in
functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei
procesului de sterilizare;
4. OMS nr. 1226/18.12.2012 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale;
5. OMS nr. 1101/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
6. OUG nr. 144/24.11.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
7. Codul de Etica si Deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical
din România – integral;
8. Legea nr. 46/29.01.2003 a drepturilor pacientului – integral.
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Tematica:
 Organizarea, funcționarea și dotarea serviciilor de chirurgie:
o blocul operator: 1 (pag 23 – 46);
o asistenta de la blocul operator: 1 (pag 55);
 Dezinfecţia, asepsia și antisepsia:
o dezinfectia: 1 (pag 65);
o asepsia: 1 (pag 66);
o dezinfectia mainilor: 1 (pag 66 – 68);
o tehnica pregătirii și îmbrăcării halatui, a măștii și a mănușilor pentru operații:
1 (pag 68 – 71);
o pregătirea câmpurilor, a compreselor și a celorlalte materiale necesare pentru
asigurarea asepsiei în timpul actului operator: 1 (pag 71 – 73);
o sterilizarea: 1 (pag 75 – 85);
o antisepsia: 1 (pag 86 – 87);
 Intervențiile chirurgicale specifice:
o sutura: 1 (pag 215 – 217);
o cauterizarea: 1 (pag 217 – 220);
o drenajul: 1 (pag 220 -221);
 Hemoragia și hemostaza – hemoragii: 1 (pag 230 – 232); hemostaza: 1 (pag 240 -247);
 Plăgile, pansamentele, bandajele – 1 (pag 301 – 313);
 Traumatismele părților moi și ale oaselor: hematomul supra-aponevrotic 1 (pag 356-357);
hematomul subaponevrotic 1 (pag 357);
 Puncţia rahidiană – 2 (pag 60 – 63);
 Sondajul vezical la femei: 2 (pag 117 – 118);
 Spălătura vaginală și clisma: 2 (pag 129 – 133).
3.







definiţii,
curăţarea,
dezinfecţia,
sterilizarea,
procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc,
metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat.
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4.







definiţii,
clasificari,
colectarea deseurilor medicale la locul de producere,
stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale,
transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale,
conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categorii stabilite, a deseurilor
rezultate din activitati medicale.

5.
 precautiunile standard – masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor
asociate asistentei medicale.
6.
 exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de
asistent;
 raspunderea disciplinara.

