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Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar
1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta
medicala comunitara (AMC) din bibliografie GHID PENTRU ASISTENTA
MEDICALA
1. Activitatea de asistenta medicala comunitara
2. Planificarea activitatii AMC
3. Diagnosticul comunitatii
4. Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
5. Factori de risc de mediu la nivelul familiei
6. Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodarie
7. Identificarea riscului de neglijare, maltratare si violenta domestica
8. Supravegherea gravidei.Manevre si tehnici de urmarire a evolutiei sarcinii
9. Urmarirea lauzei la domiciliu.Manevre si tehnici de urmarire a lauzei
10. Prevenirea fumatului
11. Promovarea igienei individuale
12. Autoexaminarea sanilor
13. Prevenirea bolilor cerebrovasculare(AVC ischemic, AVC hemoragic)
14. Tuberculoza (TB)
15. Diabetul zaharat(DZ)
16. Efectele nocive ale consumului de alool si indrumarea catre servicii de suport
3.Acordarea primului ajutor in caz de urgenta din bibliografie URGENTE
MEDICO CHIRURGICALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arsuri
Entorse si luxatii
HDS
Intoxicatii
Fracturi
Hemoptizia
BPOC
IMA
Angor pectoral
AVC
Convulsiile
Sindromul de dezhidratare acuta
Traumatismele cranio cerebrale
Comele
Socul anafilactic

4.Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali –coordonator
lucrare Lucretia Titirca: partea a doua ”Tehnici”
1. Punctia venoasa
2. Recoltara produselor biologice
Generalitati
Recoltarea sangelui
2

Recoltarea exudatului faringian
Recoltarea secretiei nazale, otice si oculare
3. Administrarea medicamentelor
Pe cale orala
Pe cale respiratorie
Pe cale parenterala
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