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I. Proba scrisă 

1. Particularităţi de îngrijire a pacientului cu astm bronşic, pag. 284 -289(1), pag. 133(3), pag. 

263-268; 283-285 (4), pag. 821 (5), pag. 25-29 (6) 

2.  Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu pneumonie, pag. 293-297(1), 

pag.172;174;175;181(3), pag. 274-276 ;283-285 (4) 

3. Îngrijirile acordate  pacienţilor cu tuberculoză, pag.306-320(1),  pag. 172-174;175-181 (3), 

pag. 520-530(4), pag. 825-831(5) 

4. Rolul asistentului medical în îngrijirea și educarea bolnavului cu hipertensiune arterială, pag. 

404-412 (1),pag.151-152;153-156 (3)  

5. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavului cu infarct miocardic acut, pag.387-390(1), 

pag.142-151;160(3), pag.42-47(6) 

6. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavului cu boala ulceroasa , pag. 455-468 (1) 

7. Supravegherea, evaluarea și îngrijirea  pacienţilor cu colica biliara , pag.85-88 (6) 

8. Îngrijirile acordate  pacienţilor cu colecistită acută, pag.550-552 (1) 

9. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavilor cu ciroze hepatice, pag.527-537 (1), 349-

352 (4)  

10. Rolul asistentului medical în îngrijirea pacienţilor cu insuficiență renală acută, pag.605-607 

(1), pag.237-240;251-252 (4),  pag. 373-374;376-377 (5) 

11. Conduita de urgenta, supravegherea și participarea asistentului medical la tratamentul si 

investigarea pacientului cu colica renala, pag. 581 (1) , pag. 113 – 116 (6) 

12. Particularităţi ale îngrijirii pacienţilor cu afecţiuni hematologice, pag. 620 - 642 (1), pag. 419-

431 ,447-448 (4) 

13. Îngrijiri acordate pacientului cu edem pulmonar acut  , pag. 394 (1),pag. 127-128 (3), pag.821-

822 (5), pag. 36-39(6) 

14. Depistarea şi monitorizarea pacientului cu diabet, pag.681-711 (1), pag.192-193 (3), pag.476-

483; 486-488 (4) 

15. Poliartrită reumatoidă şi îngrijirile specifice , pag. 650-658 (1), pag. 362(3) 

16. Ingrijirea pacientilor cu plagi,pansamente ,bandaje ,pag.300-324 (2) 

17. Conduita de urgenta, supravegherea și participarea asistentului medical la tratamentul 

leziunilor traumatice ale oaselor, pag. 362-387 (2) 

18. Ingrijirile preoperatorii ale pacientilor, pag. 531-577 (2) 

19. Ingrijirile acordate pacientilor in perioada postoperatorie, pag.613-639 (2) 
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II.  Proba practica 

I.  Rolul asistentului medical în supravegherea  stării generale a pacienţilor ,pag. 143-

147,153 -156,175-181,251-252 (1), pag.230-275 (3) 

1. Observarea , masurarea si notarea tensiunii arteriale 
2. Observarea , masurarea si notarea temperaturii 
3. Observarea , masurarea si notarea pulsului 
4. Observarea , masurarea si notarea respiratiei 
5. Observarea , masurarea si notarea diurezei 
 

II. Rolul asistentului medical în pregătirea si administrarea tratamentului , pag. 131-133 (1) , 

pag. 443-448 (2), pag. 612-630 , 630-635,648-650 ,650-653,653-656 ,667-671,674-696 (3) 

1. Injectia intramusculara 
2. Injectia intravenoasa 
3. Injectia intradermica 
4. Injectia subcutanata 
5. Administrarea chimioterapicelor și antibioticelor 
6. Administrarea cortizonului și a hormonului corticotrop 
7. Administrarea medicamentelor anticoagulante 
8. Oxigenoterapia 
9. Perfuzia 
10. Transfuzia  
 

III. Rolul asistentului medical în pregătirea,efectuarea sau asistarea examenelor paraclinice 
,pag. 484-489, 489-523,524-572 (3) 

1. Efectuarea punctiei venoase pentru recoltarea probelor de sange 

2. Efectuarea sondajelor şi spălăturilor 

3. Participarea la puncţii. 
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III. Proba didactica 

I. Profesiunea de asistent medical ,pag.25-28 (1) ,pag 15-63 (3) 

1. locul de muncă al asistentului medical 

2. funcţii şi responsabilităţi 

II. Stiința Nursingului și Nursingul ca activitate profesională , pag. 39-42 (2) 

III. Concepte şi teorii in Nursing ,pag. 43-57 (2) 

IV. Procesul de îngrijire (Procesul de Nursing ) , pag. 79-87 (2) 

V. Nevoia de comunica cu semenii , pag. 89-102 (2) 

VI. Nevoia de a respira , pag. 103-133 (2) 

VII. Nevoia de a avea o circulatie adecvată ,pag. 135-160 (2) 

VIII. Nevoia de a-și mentine temperatura în limite normale , pag.161-181 (2) 

IX. Nevoia de a se alimenta și a se hidrata , pag.187-227 (2) 

X. Nevoia de a elimina , pag. 229-283 (2) 

XI. Nevoia de a evita pericolele ,pag. 371-385  (2) 
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