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TEMATICĂ
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
1. Procesul de îngrijire - definiţii - nevoi fundamentale , etape, plan de îngrijire
2.Tehnica ingrijirii bolnavului
-Igiena si confortul pacientului
-Masurare,inregistrare,monitorizare functii vitale
-Recoltarea produselor biologice si patologice
-Explorari functionale
-Investigatii imagistice
-Alimentarea pacientului
-Administrarea medicamentelor
-Terapia intravenoasa
-Pansamente si bandaje
3.Urgenţe medico- chirurgicale
4.Îngrijirea pacienţilor pe tipuri de afectiuni
5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
6. Ordinul MSP nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în
funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei
procesului de sterilizare

7. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
8. Drepturile pacientului.
9.Atribuţiile si competente ale asistentului medical generalist-Fisa postului
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