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Anexa 5/Procedură organizare a selecției grupului țintă 

 

Bibliografie și tematică  

Concurs privind selecţia participanţilor în cadrul proiectului nr. 2019-1-

RO01-KA102-062393, cu titlul ”Stagii practice europene - O șansă a 

asistenților medicali generaliști în cariera medicală” 

 

 
Specializarea – asistent medical generalist 

Domeniul de formare profesională – sănătate și asistență pedagogică 

Anul de studiu – II 

 

 

I. Modulul 3 - ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI 

a) Părţi componente ale corpului uman, axe şi planuri anatomice 

- Repere topografice şi dimensiuni ale corpului uman  

- Planuri de referinţă ale corpului uman  

- Repere privind poziționarea organelor corpului  

- Aplicaţii privind poziționarea organelor în corpul uman. 

b) Niveluri de organizare anatomică şi fiziologică a organismului „ca un tot 

unitar” 

- Celula alcătuire (membrană, citoplasmă, nucleu, organite celulare)  

- Funcţiile celulei  

- Diviziunea celulară: mitoză, meioză  

- Ţesuturi: epitelial, conjunctiv, muscular, nervos  

- Modificări celulare şi tisulare - exemple  

- Sisteme, aparate – schemă de alcătuire 

c) Funcţiile de bază ale organismului uman 

- Relaţie, nutriţie, reproducere şi suportul anatomofuncţional al acestora  

- Homeostazia mediului intern 

d) Anatomia şi fiziologia sistemelor Sistemul osos  

1. Sistemul osos- generalităţi  

2. Procesul de osteogeneză  

3. Alcătuirea scheletului uman  

4. Articulaţii – clasificare, descriere, luxații, entorse  

5. Deformări ale coloanei vertebrale 

e) Aparatul cardiovascular 

1. Inima: anatomie, proprietăţile miocardului, activitatea mecanică şi 

electrică a inimii  
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2. Sistemul vascular - anatomie, circulaţia sistemică şi pulmonară  

3. Sângele: componente, grupe de sânge, hemostaza şi coagularea 

sângelui, transfuzii  

4. Reglarea activității cardiovasculare  

5. Sistemul limfatic, limfa  

6. Modificări fiziologice ale aparatului cardiovascular - exemple.  

f) Aparatul respirator 

 1. Căile respiratorii, plămânii: anatomie  

2. Fiziologia respiraţiei - mecanica respiraţiei, schimburile gazoase, 

reglarea respiraţiei  

3. Modificări fiziologice - exemple  

g) Aparatul digestiv  

1. Tubul digestiv: anatomie  

2. Glandele anexe ale tubului digestiv - anatomie şi fiziologie  

3. Digestia bucală, gastrică, intestinală  

4. Absorbţia intestinală  

5. Funcţiile intestinului gros  

6. Mecanisme de reglare a proceselor digestive  

7. Modificări fiziologice - exemple 

Sugestii bibliografice 

1. Niculescu T. Cezar și colab., Anatomia și fiziologia omului, Compendiu, Ed. 

Corint, București, 2009 

2.  Alexandru Mihaela, Marcean Crin, Mihăilescu Vladimir–Manta, Anatomie și 

fiziologie umană descriptivă și aplicată, Manual pentru școlile postliceale 

sanitare, Editura Medicală, București, 2014 

3. Atlas de anatomie umană, Editura Didactică și Pedagogică, 2010  

4.  Atlas de fiziologie umană, Editura Didactică și Pedagogică, 2011 

 

II. Modulul 14 - NURSING GENERAL 1 

a) Repere istorice, practici și concepții  

- Îngrijirea bolnavilor în diferite perioade istorice din evoluția omenirii 

(antichitate, evul mediu, renaștere, sec. XVII- XVIII, XIX-XX).  

- Factori care au influențat istoria nursingului și dezvoltarea sa: credințe 

religioase, religii organizate (creștinismul), efectele războaielor 

mondiale, influența Crucii Roșii Internaționale 

b) Nursingul, știință și artă  

- Definirea nursingului, scopuri, credințe și valori  

- Componentele nursingului: persoana îngrijită, sănătatea/ boala, 

îngrijirea, mediul înconjurator, modelul, teoria, conceptul. 

c) Teorii, modele, concepte de îngrijire  
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- Teoreticienii nursingului și conceptele cheie:  Florence Nightingale; 

Hildegard Peplau; Virginia Henderson 

d) Asistentul medical generalist- funcții și roluri  

- Funcțiile asistentului medical generalist în cadrul echipei de îngrijire  

- Rolurile asistentului medical în cadrul echipei: autonome, delegate, 

interdependente 

e) Modelul de îngrijire Virginia Henderson 

- Nevoia de a avea o bună respirație și circulație  

- Nevoia de a-și menține temperatura corpului în limite normale 

- Nevoia de a elimina 

Sugestii bibliografice 

1. Marcean, Crin (coord.), Manual de nursing pentru elevii din anul I ai Școlilor 

Postliceale Sanitare, Editura All Educational, București 

2. Asociația de Nursing din Romania, Proceduri de Nursing, EdituraEx Ponto, 

Constanța, 2009 

 

III. Modulul 15 - NURSING GENERAL 2 

a) Tehnici de evaluare și control: măsurarea funcțiilor vitale și vegetative, 

notarea și reprezentarea grafică în foaia de temperatură., interpretarea 

rezultatelor; observarea și notarea eliminărilor patologice- expectorația, 

vărsăturile, transpirația.  

b) Sondaje, spălături, clisme: sondajul gastric aspirativ, spălătura gastrică, 

sondajul vezical la femeie și bărbat, spălătura vezicală, clisma evacuatoare 

c) Administrarea medicamentelor pe cale parenterală:  

-  Injecția intravenoasă (I.V): definiție, scopuri, tehnica injecției  

-  Injecția intramusculară (I.M.): definiție, scopuri, tehnica injecției  

-  Injecția subcutanată (S.C.): definiție, scopuri, tehnica injecției  

-  Injecția intradermică (I.D.): definiție, scopuri, tehnica injecției 

d) Pansamente, bandaje  

e) Completarea documentelor de evidență și îngrijire a pacienților 

Sugestii bibliografice 

Marcean, Crin (coord.), Manual de nursing pentru elevii din anul I ai Școlilor 

Postliceale Sanitare, Editura All Educational, București 

 

IV. Modulul 20 - MEDICINĂ INTERNĂ ȘI NURSING SPECIFIC (MI-I) 

AFECȚIUNILE APARATULUI RESPIRATOR (definiție, etiologie, 

simptomatologie, investigații, principii de tratament)  

Bronșite 

Astmul bronșic. 

Sugestii bibliografice 

Borundel Corneliu – Manual de medicină internă, Editura All, Bucureşti, 2009. 

 

V. Modulul 22 - CHIRURGIE ȘI NURSING SPECIFIC (CHI-I) 

Organizarea, funcționarea și dotarea serviciilor de chirurgie:  
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- Serviciul chirurgical -structura, componența, foaia de observație  

- Asepsia, antisepsia, sterilizarea - metode, echipamente, substanțe utilizate  

-  Instrumentarul chirurgical  

- Activitatea personalului medical în serviciile de chirurgie 

Sugestii bibliografice 

Bucătaru Mihaela – Tehnici de îngrijire medicală, - Editura Studis, Iași, 2012 6. 

Daşchievici Silvian, Mihăilescu Mihai – Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 

1999 

 


