
TEMATICĂ ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului  

2. Vaccinările în cursul copilariei 3. Urgenţe în pediatrie; 

 ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS  

1. Administrarea medicamentelor;  

2. Sonde, spălături, clisme;  

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE  

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;  

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, 
măsuri de urgenţă;  

3. Edemul pulmonar acut (EPA): -Factori etiologici principali, manifestări clinice, 
conduită de urgenţă; -Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. 
normală sau uşor crescută; -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);  

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în 
unităţile spitaliceşti; 5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, 
tratamentul de durată;  

6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;  

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) -cauze, evaluarea cantităţii de sânge 
pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;  

8. Insuficienta renală acută: -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în 
spital, hemodializa (rinichiul artificial) -dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim 
dietetic.  

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în 
spital;  

10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de 
urgenţă;.  

11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, 
măsurile de urgenţă;  



12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) -Cauze, simptomatologie, ischemia 
cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană -Conduita de urgenţă, 
conduita în spital.  

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;  

14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;  

15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);  

-Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb); 

 -Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;  

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE 

1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;  

2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;  

7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 8. Difteria - etiologie, simptomatologie, 
profilaxie;  

2 9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 

10. Hepatitele; 11. SIDA- etiologie, simptomatologie;  

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR  

1. Contuzia;  

2. Entorsele;  

3. Luxaţiile;  

4. Fracturile;  

BOLILE DE NUTRIŢIE  

1.Diabetul zaharat;  



RESUSCITARE 1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară  

2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată  

3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată  

4. Tehnici medicale de urgență 
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