BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTULUI
MEDICAL DIN CADRUL SECTIEI CLINICE HEMATOLOGIE
Tematica:
I. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali
1.Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale
2.Punctiile
3.Recoltarea produselor biologice si patologice
4.Sondaje, spalaturi, clisme
5.Administrarea medicamentelor
6.Transfuzia de sange
7.Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice si endoscopice
II. Urgente medico-chirurgicale
1. Urgentele aparatului respirator
2. Urgentele aparatului cardiovascular
3. Urgentele abdominale
4. Urgentele renale si urologice
5. Urgentele neurologice
6. Socul
III. Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si tratament
1. Boli mieloproliferative cronice
2. Sindroame mielodisplazice si leucemii acute
3. Sindroame limfoproliferative
4. Gamapatii monoclonale – Mielomul multiplu
5. Chimioterapia
6. Tratamente complementare
7. Transplant de celule stem hematopoietice
IV. Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile
sanitare
V. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
VI. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si metodologia de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Bibliografie:
1. L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001
2. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Ed. Viata Medicala
Romaneasca, 2001
3. Catalin Danaila, Angela Dascalescu – Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si
tratament, Editura Junimea, 2011
4. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
5. Ordinul M.S 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea
in unitatile sanitare
6. Ordinul MS 1.226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE IN CADRUL BIROULUI
MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
1. LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
2. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul
VII Spitalele
3. ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de
evaluare şi acreditare a spitalelor
4. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice
5. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului, cu modificările și completările
ulterioare
6. Ordinul 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 46/2003;
ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor
sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
8. Ordinul 432/2019 privind aprobarea conditiilor si a metodologiei de suspendare a acreditarii
unitatilor sanitare cu paturi;
9. Ordinul 298/2020 privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de
implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei
pacientului;
10. Ordinul nr. 185/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de pregatire a
evaluarii unitatilor sanitare cu paturi
11. Ordinul 32/2020 privind aplicarea modalitatii d eplata de catre unitatile sanitare a taxei de
acreditare;
12. Ordinul 147/2020 privind instructiunilor privind desfasurarea etapei de evaluare a unitatilor
sanitare cu paturi;
13. Ordinul 148/2020 privind aprobarea Instructilunilor privind desfasurarea etapei de acreditare a
unitatilor sanitare cu paturi;
14. Ordinul 1312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii
serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, in procesul
de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei
pacientului;
7.

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR
MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI DE MEDICINA
NUCLEARA
1. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali Vol. II - Ghid de nursing
(2006)
2. Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor
nucleare
3. NSR 14 (Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara)
4. NSR 04 (Norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale)
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A FOCHISTULUI
1. Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, art. 5, art. 20-23, art. 31
2. Legea 307/2006 – Apararea impotriva incendiilor – art. 21, art. 22
3. PT C 9-2010 – Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – Capitolul 4
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A REGISTRATORULUI
MEDICAL
1.
Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului
2.
ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003
3.
Regulamentul UE 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).
6.
DECRET 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
7.
LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (republicată),privind arhivarea documentelor în formă electronica
8.
ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006, privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare,
stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
9.
Windows XP,Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2003/2007/2010(Microsoft word,
Excel)

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE DIN CADRUL SERVICIULUI DE
ANATOMIE PATOLOGICA
1. Tehnica necropsiei anatomopatologice, Egyed Zs, Simona Gurzu, L. Hecser, J. Jung, T. Mezei, Z.
Pavay, G. Simu
2. Legea 104/2003
3. HG 451/2004
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