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Bibliografie/ Tematică  

ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

Ambulatoriul integrat spitalului 
 

1. Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

- Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar 

la produse biologice 

- Obiective 

- Definiţii 

- Precuţiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 
 
2. Ordinul   nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie 

şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 

nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 

acestuia 

          - Cap. I: Definiţii 

- Cap. II: Curăţare 

- Cap. III: Dezinfecţia 

- Cap. IV: Sterilizarea 
 

3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

ANEXA 1- NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

- Cap II: Definiţii 

- Cap. III: Clasificări 

- Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa) 

- Cap. VI: Ambalarea deşeurilor 

- Cap. VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatăţile medicale 

- Cap. VIII: Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

- Cap. X: Evidenţa cantităţilor de deşeuri produse de unitatea sanitară 

- Cap. XII: Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
 

4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

- Cap. I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical 

- Cap. III- Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
   
  

 

5. Urgenţele medico-chirurgicale. Sinteze, Lucreţia Titircă, Editura Medicală, Bucureşti, 1999 

- Cap. I- Urgenţele aparatului respirator 

1.1. Insuficieţa respiratorie acută 

1.2. Criza de astm bronşic  

1.4. Hemoptizia 

- Cap. II- Urgenţele aparatului cardiovascular 

2.3. Infarctul miocardic acut 

2.6. Resuscitarea cardio-respiratorie 

- Cap. VII- Urgenţele in pediatrie 

  7.1. Insuficieţa respiratorie acută 

  7.4. Convulsiile 

- Cap. XI- Socul 

  11.3. Şocul anafilactic 
 

6. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru 

asistenţi medicali generalişti 

PARTEA I: PRVENIRE INFECTIILOR NOZOCOMIALE 

  -Cap I: Controlul infectiilor 

PARTEA II: INTERVENŢII AUTONOME 

- Cap. 4- Măsurarea şi supravegherea funcţiilor vitale şi a altor parametri 

PARTEA III: INTERVENTII DELEGATE 

- Cap. 5- Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator 

- Cap. 6- Administrarea medicamentelor 

PARTEA V: INGRIJIRI SPECIALE 

 - Cap 12- Ingrijiri in bolile aparatului respirator 

 - Cap. 23- Ingrijiri in pediatrie 

            23.1 Supravegherea functiilor  vitale la copil si a altor parametri – subpunctele a,b,c,d 

            23.7 Administrarea medicamentelor pe cale orala la copil 

            23.8 Masuri in cazul unor reactii aparute dupa administrarea medicamentelor la copil 

 

7. Legea nr.46/2003  privind drepturile pacientului 

 

8. Fisa de post - material existent pe site-ul spitalului: www.pneumogalati.ro   
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