Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare din data de 24.11.2020
IRO IASI

Bibliografie si tematica pentru examen promovare asistent medical
AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINET DE SPECIALITATE

TEMATICA:
I.
Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali
1. Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale
2. Punctiile
3. Recoltarea produselor biologice si patologice
4. Sondaje, spalaturi, clisme
5. Administrarea medicamentelor
6. Transfuzia de sange
7. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice si endoscopice
II.
Urgente medico-chirurgicale
1. Urgentele aparatului respirator
2. Urgentele aparatului cardiovascular
3. Urgente abdominale
4. Urgente renale si urologice
5. Urgente neurologice
6. Socul
III.
Elemente de nursing in cancer
Cap.2. Diagnosticul in cancer. Circuitul pacientului oncologic. Atributiile asistentei
medicale.
I.
Diagnosticul oncologic
VI.
Rolul asistentei medicale in ambulatoriul oncologic
Cap.3. Depistarea precoce si screening-ul in cancer.
IV.
Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei
medicale in unitatile sanitare.
V.
Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia, si sterilizarea in unitatile sanitare
VI.
Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si
metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurilor
rezultate din activitati medicale.
BIBLIOGRAFIE:
1. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Ed.Viata
Medicala Romaneasca, 2001.
2. L.Titirca: Urgente medico-chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti
2001.
3. Lucian Miron si colaboratorii – Elemente de nursing in cancer, editura UMF Iasi,
2006.
4. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
5. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
6. Ordinul M.S. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultatedin activitati medicale.
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Bibliografie si tematica pentru concurs promovare asistent medical
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

TEMATICA
1. Bacteriile: structura, aspect microscopic, coloratia Gram.
2. Cultivarea bacteriilor: medii de cultura, insamantarea si incubarea bacteriilor,
caractere de cultura.
3. Microbiota indigena.
4. Antibiograma difuzimetrica: principiu, tehnica.
5. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor.
6. Prelevarea, transportul si conservarea probelor pentru diagnosticul etiologic al
infectiilor.
7. Stafilococii.
8. Streptococii si enterococii.
9. Bacili Gram negativi. Fam. Enterobacteriaceae.
10. Pseudomonas aeruginosa.
11. Recoltarea şi prelucrarea probelor de sânge
12. Examen de urină:
a. examenul calitativ al urinii
b. examenul cantitativ al urinii
c. examenul microscopic al sedimentului urinar
13. Dozarea colesterolului total, trigliceridelor, HDL-colesterolsi LDL-colesterol.
14. Hemograma completă, normal si în unele stări patologice constant eritocitare; VSH.
15. Dozarea bilirubinei sanguine.
16. Dozarea glucozei

BIBLIOGRAFIE:
1. Microbiologie pentru Colegiul de Asistenti Medicali/ Dorneanu Olivia, Ed. “Gr. T.
Popa”, Iasi, 2004.
2. Tratat de de microbiologie clinica/Dumitru Buiuc, Marian Negrut – Editia a 2-a,
revizuiya si adaugita – Bucuresti:Editura Medicala, 2008.
3. Microbiologie Medicala: ghid pentru studiul si practica medicinei/Dumitru T. Buiuc. –
Iasi: Editura Gr.T.Popa,2003.
4. Laborator Clinic Hematologie – KondiVangel Ed. Medicala 1981

Bibliografie si tematica pentru concurs PROMOVARE asistent medical
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
BIBLIOGRAFIE promovare asistent medical generalist debutant cu postliceala in functia
de asistent medical generalist
1.Mihai Lungeanu - Manual de tehnica radiologica -Ed. Medicală,1988
2.Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala, 2000
3.Regulament de organizare interina( ROI) al IRO Iasi.
4.Proceduri operationale emise in Laboratorul de Radiologie al IRO Iasi.
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Bibliografie si tematica pentru concurs PROMOVARE asistent medical
SPITALIZATE DE ZI
Bibliografia
1. ORD. MSF 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale
2. ORD. MSF 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere și control al
infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
3. ORD MSF 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
4. Urgențe medico-chirurgicale-Lucreția Titirica, Ed. Medicala 2001
5. Tehnica Îngrijiri bolnavului C. Mozeș, Ed. Medicala ediția VI/1999
6. Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale, Daschievici S.,
Mihăilescu
7. Elemente de nursing clinic, Antohe I., Fermesanu C., Editura Junimea, 2003.
8. Medicina internă. Notiuni de baza, Alexa I., Editura Junimea , 2004.
9. Ghiduri si protocoale în medicina de urgență, Cimpoiesu D., Editura PIM, 2007.
10. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România (MO nr. 560/12.08.2009).

Bibliografie promovare
REGISTRATOR MEDICAL SI STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului (actualizata septembrie 2019)
2. ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003
3. Regulamentul UE 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
4. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de
zi, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si
completarile ulterioare (actualizata septembrie 2019)
Bibliografie pentru promovare ELECTRICIAN
Bibliografia pentru concursul de promovare este :
1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
2 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I&
-2011
3 Agenda electricianului Pietrareanu Emil 1986
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4 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
5 Fisa postului electrician din Cadrul IRO Iasi

Bibliografie pentru promovare ZIDAR
Bibliografia pentru concursul de promovare este :
1. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizată) privind apărarea împotriva
incendiilor;
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, (*republicat*);
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
5. Cartea zugravului şi vopsitorului, Tsicura C, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981
6. Suport curs zugrav - Editura CONEST, Iaşi, 2011
7. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţiile civile şi
industriale - indicativ RpC, ediţia 1981
8. Fisa postului electrician din cadrul IRO Iasi
Bibliografie pentru promovare INGINER GRADUL I
COMPARTIMENT INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
Bibliografia :
1.
Legea 319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă*- Capitolele 1,2,3,4.
2.
ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.*
3.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată: Titlul XXDispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive.*
4.
Legea nr. 92/2012, privind dispozitivele medicale – Capitolul III – Clasificarea DM*
5.
ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.*
6.
Ordinul ministrului sănătății nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfășurarea procedurii de
investigație clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale, cu
modificările şi completările ulterioare*
7.
Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în
domeniul dispozitivelor medicale.*
8.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în
baza naţională de date.*
9.
E H.C. Costin, “Electronică Medicală”, Iaşi, 2009;

Bibliografie pentru promovare BIOINGINER MEDICAL
COMPARTIMENT INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
Bibliografia propusa :
1.
Legea 319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă*- Capitolele 1,2,3,4.
2.
ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.*
3.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată: Titlul XXDispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive.*
4.
Legea nr. 92/2012, privind dispozitivele medicale – Capitolul III – Clasificarea DM*
5.
ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.*
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6.
Ordinul ministrului sănătății nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfășurarea procedurii de
investigație clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale, cu
modificările şi completările ulterioare*
7.
Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în
domeniul dispozitivelor medicale.*
8.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în
baza naţională de date.*
9.
E H.C. Costin, “Electronică Medicală”, Iaşi, 2009;

*Se vor utiliza formele actualizate ale actelor normative mentionate mai sus.
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