
 
I. Pentru postul de asistent medical  din Sectia de Neurochirurgie: 

 
 

TEMATICA 
 

1. Îngrijirea pacienţilor cu hipertensiune intracraniană 
2. Şocul anafilactic 
3. Îngrijirea bolnavilor în stare de şoc 
4. Îngrijirea plăgilor- tehnica pansamentului 
5. Traumatismele cranio-cerebrale şi vertebro-medulare 
6. Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor operaţi 
7. Ingrijire preoperatorii si postoperatorii pentru pacientii cu tumori 

cerebrale 
8. Îngrijirea bolnavilor imobilizaţi la pat si prevenirea escarelor 
9. Pregatirea pacientilor pentru explorarea radiologica a sistemului osteo-

articular 
10. Pregatirea pacientilor pentru explorarea radiologica a organelor 

toracice  
11. Pregatirea pacientilor pentru explorarea radiologica a sistemul nervos 

central 
12. Puncţia venoasă 
13. Puncţia rahidiană 
14. Recoltarea produselor biologice (sânge,urină,secreţii nazale,secreţii                         

otice,secreţii oculare, lichid cefalorahidian) 
15. Sondajul vezical  
16. Administrarea medicamentelor  
17. Determinarea funcţiilor vitale 
18. Pregătirea instrumentarului pentru sterilizare şi sterilizarea acestuia 
19. Alimentarea pacientului 
20. Hidratarea si mineralizarea organismului 
21. Gestionarea deşeurilor în unităţile sanitare 
22. Fişa postului –Asistent medical generalist (Anexa) 
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II. Pentru postul de infirmiera si ingrijitoare: 
 
      TEMATICA 
 

1. Curatarea si dezinfectia prin mijloace chimice a incaperilor din unitatile 
sanitare, a mobilierului si obiectelor din incaperi, si a obiectelor folosite de 
bolnavi 

 2. Pregatirea si schimbarea  patului 
 3. Pozitia bolnavului in pat 
 4. Asigurarea igienei corporale a bolnavului 

5. Dezbracarea si imbracarea bolnavilor 
 6. Circulatia lenjeriei  
 7. Mobilizarea bolnavului si prevenirea escarelor 
 8. Transportul-distribuirea alimentatiei si hranirea bolnavului 

9. Precautiuni universale si aplicarea acestora pentru prevenirea infectiilor  
nozocomiale in unitatile sanitare 
10. Protocolul de asigurare a ingrijirilor de urgenta, in caz de expunere 
accidentala la produse biologice 
11. Gestionarea deseurilor in unitatile sanitare 

 12. Fisa postului (Anexa ). 
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 6. Fisa postului ingrijitoare(Anexa) 
 
 
III.   Pentru postul de brancardier: 

 
      TEMATICA 
 
 1. Curatarea si dezinfectia chimica in unitatile sanitare 
 2. Transportul bolnavilor si al accidentatilor 
 3. Pozitia bolnavului in pat  
 4. Mobilizarea bolnavului  
 5. Transportul-distribuirea alimentatiei si hranirea bolnavului 

6. Precautiuni universale si aplicarea acestora pentru prevenirea infectiilor  
nozocomiale in unitatile sanitare 
7. Protocolul de asigurare a ingrijirilor de urgenta, in caz de expunere 
accidentala la produse biologice 

 8. Gestionarea deseurilor in unitatile sanitare 
 9. Fisa postului (Anexa ). 
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NOTA: Fisele de post se pot consulta la Serviciul RUNOS 


