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I. Nursing general, Medicina internă și îngrijiri calificate
1. Particularităţi de îngrijire a pacientului cu astm bronşic, pag. 284 -289(1), pag. 118-123;125-129 (2),

pag. 263-268; 283-285 (3), pag. 821 (4), pag. 25-29 (5)
2. Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu pneumonie, pag. 293-299 (1), pag. 172-174;175-

181 (2), pag. 274-276 (3)
3. Îngrijirile acordate  pacienţilor cu tuberculoză, pag.306-320(1),  pag. 123-125; 130-133 (2), pag. 520-

530 (3), pag. 825-831(4)
4. Particularităţile de îngrijire a pacienților cu afectiuni endocrine pag.765-771;773-780-787 (1)
5. Îngrijirile acordate și educția pentru sănătate a pacienților cu reumatism articular acut, pag. 645-648

(1), pag. 490-494 (3)
6. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavului cu infarct miocardic acut, pag.387-390(1), pag.142-

152  (2), pag.42-47(5)
7. Rolul asistentului medical în îngrijirea și educarea bolnavului cu hipertensiune arterială, pag. 404-412

(1),pag.153-156 (2)
8. Conduita de urgentă și îngrijirile acordate pacientului cu angină pectorală ,pag. 382-387 (1), pag.821-

822 (4), pag. 36-39(5)
9. Conduita asistentului medical în efectuarea transfuziei de sânge, pag. 674- 695 (4),pag.  443-447 (3)
10. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavului cu ulcer gastroduodenal, pag. 455-468 (1)
11. Rolul asistentului medical în îngrijirea și tratarea pacientului cu sindrom diareic, pag.490-492 (1), pag.

264- 266 (2) , pag. 317-319 (3)
12. Îngrijiri acordate pacienţilor cu ciroză şi boli hepatice alcoolice , pag.527-537 (1)
13. Particularităţi de îngrijire a  pacienţilor cu litiază biliară, pag.545-550 (1),pag. 932-934 (4) , pag.85-88

(5)
14. Rolul asistentului medical în îngrijirea pacienţilor cu infecţii ale tractului urinar, pag.599-602 (1),

pag.237-244;251-252(2),  pag. 363-366;376-377 (3)
15. Conduita de urgență, supravegherea și participarea asistentului medical la tratamentul și investigarea

pacientului cu colică renală, pag. 581 (1) , pag. 113 – 116 (5)
16. Depistarea , monitorizarea și educarea pacientului cu diabet, pag.681-711 (1), pag.192-193 (2),

pag.476-483; 486-488 (3)
17. Particularităţi de diagnosticare , tratare și educare a pacientului cu obezitate , pag.713-720 (1), 472-475

(3)
18. Particularităţi ale îngrijirii pacienţilor cu anemii, pag. 620 - 628 (1),pag. 419-431; 447-448 (3)
19. Rolul asistentului medical pentru descoperirea și tratarea pacienților cu boală Hodgkin , pag. 632-634

(1), pag. 454 (3) .
20. Îngrijirile specifice acordate pacientului cu poliartrită reumatoidă  , pag. 650-658 (1), pag. 362(2)
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II. Chirurgie, ATI si medicina de urgenta

1. Transfuzia de sânge: grupele sanguine, determinare, prelevare si conservare, transport, administrare,
complicatii, pag. 86-101 (1)

2. Ingrijirea preoperatorie a bolnavului chirurgical, pag. 133-140 (1)
3. Complicatiile postoperatorii, pag. 141-149 (1)
4. Conduita de urgenta si monitorizarea pacientilor cu pancreatite, pag. 559-568(1), pag. 919-921(4)
5. Conduita de urgenta si monitorizarea pacientului cu hemoragie digestiva, pag. 704-707(3), pag. 95-

100(5)
6. Rolul asistentului medical in resuscitarea pacientului in stare de soc, pag. 410-414(3)
7. Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientilor cu ocluzii intestinale, pag. 492-493(2), pag. 685-

693(3), pag. 90-94(5)
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