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                       TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 

                       SECȚIA INGRIJIRI PALIATIVE 

 

1. Tehnici de îngrijire a bolnavului: 

- Administrarea medicamentelor; 

- Recoltarea produselor biologice si patologice; 

- Evaluarea pulsului, tensiunii arteriale si a temperaturii. 

2. Urgente medico – chirurgicale: 

- Insuficienta respiratorie acuta: simptomatologie, conduita de urgenta; 

- Hemoragii: simptomatologie, conduita de urgenta; 

- Retentia acuta de urina. 

3. Probleme respiratorii: dispneea; 

4. Probleme digestive:  

- Xerostomia; 

- Greata si voma. 

5. Probleme psiho – emotionale; 

6. Urgente in ingrijirea paliativa: hemorogia; 

7. Comunicarea cu pacientul de paliatie; 

8. Starea terminala; 

9. Prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

10. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare; 

11. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. 
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1. Tehnica Îngrijirii Bolnavului, C. Mozes, Ed. Medicala editia VI/1999; 

2. Urgente medico-chirurgicale, Lucretia Titirica, Ed. Medicala 2001; 

3. ABC – ul Medicinei Paliative, Mosoiu Daniela, Ed. Lux Libris, 2012 

        4.  Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de culegere  a datelor pentru baza natională de date 

privind deşeurile rezultate din activităti medicale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       5.  Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

       6. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de 

curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția 

mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare 

și controlul eficienței acestuia                                                                            
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