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TEMATICA PRACTICII DE SPECIALITATE  
 
PROGRAMUL DE STUDIU ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ 
 
 
 A N U L - I –  
 

1. Funcţionalitatea unităţilor medicale, circuitul bolnavilor. 
2. Atribuţiile personalului medical mediu.  
3. Relaţiile dintre pacient şi personalul medical, comportamentul deontologic faţă 

de bolnav. Însușirea principiilor de comunicarea cu bolnavii. 
4. Dezinfecția, asepsia și antisepsia – definiții, mijloace de realizare.   
5. Igiena mâinilor. Tehnica spălării mâinilor. Măsuri standard pentru controlul 

infecțiilor. 
6. Igiena mobilierului și a spațiilor sanitare. 
7. Igiena personală a bolnavului. Îmbrăcarea și dezbrăcarea pacientului, 

schimbarea așternutului. Prevenirea escarelor. 
8. Transportul bolnavilor. 
9. Noțiuni elementare privind alimentația bolnavului – tipuri de regimuri. 

Asistarea hrănirii pacientului. 
10. Pregătirea bolnavului pentru examenul medical.  
11. Însuşirea tehnicilor elementare de îngrijire a bolnavului: termometrizarea, 

măsurarea pulsului, a tensiunii arteriale, a saturației de oxigen, monitorizarea 
diurezei, a balanței hidrice. 

12. Administrarea de oxigen. 
13. Imobilizarea provizorie. 
14. Supravegherea administrării medicamentelor.  
15. Gestionarea și manipularea probelor biologice pentru analize.  
16. Cunoaşterea unor aspecte medicale şi sociale pe care le ridică bolnavul în 

familie şi asistenţa profilactică în teren.  
17. Completarea și manipularea formularelor/fișelor medicale. 

 
 
 
A N U L - II –  
 

1. Continuarea aprofundării obiectivelor prevăzute pentru anul I.  
2. Pregătirea şi efectuarea unor pansamente și bandaje.  
3. Reguli generale de administrare a medicamentelor. 
4. Pregătirea şi efectuarea unor injecţii subcutanate, intramusculare, 

intravenoase.  
5. Tratamentul perfuzabil. Transfuzia de sânge. 
6. Asistarea bolnavului în timpul consulturilor clinice de diverse specialități. 
7. Asistarea bolnavului în timpul explorărilor funcționale și diagnostice ale 

aparatului cardiovascular, respirator, gastrointestinal și renourinar. Efectuarea 
electrocardiogramei, spirometriei, tubajului gastric, sondajului vezical. 
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8. Asistarea bolnavului în timpul procedurilor terapeutice medicale ale 
aparatului cardiovascular, respirator, gastrointestinal și renourinar.  

9. Pregătirea preoperatorie a bolnavului. 
10. Asistarea și efectuarea de manevre şi îngrijiri de mică chirurgie.  
11. Supravegherea postoperatorie a pacientului chirurgical. 
12. Acordarea primului ajutor elementar de urgenţă.  
13. Însușirea manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie de bază și avansată. 
14. Familiarizarea cu modul de lucru al laboratorului şi efectuarea unor probe de 

laborator.  
15. Alimentaţia nou născutului, sugarului și a copilului mic sănătos. 
 
 

A N U L - III –  
 
 

Activitate practică cu atribuţii de ajutor asistent în secţiile spitaliceşti ale Clinicilor 
Universitare din Tg. Mureş, la care au efectuat stagii clinice sau lucrări practice în 
cursul anului universitar, conform programei analitice. 

           
           


