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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. 

 

 

 


