
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 
Loc.Căpâlnaş nr.245 

Telefon 0257/557553,0257/434555 
________ JUDEŢUL ARAD________

Nr. 2262 / 16.10.2019

ANUNŢ

Având în vedere :
- prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor de promovare în grade 
sau trepte profesonale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş organizează

Examen de promovare în funcţiile de :
- asistent medical generalist (PL) - secţia Psihiatrie
- infirmier/ă - secţia Psihiatrie

Examenul de promovare va avea loc în data de 30.10.2019 ,orele: 12:00 
la sediul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş şi va consta în elaborarea unei 
lucrări scrise pe baza bibliografiei şi a tematici anexate .

Rezultatele examenului de promovare se vor afişa în data de 30.10.2019 , 
orele 18:00 .
Termen de contestaţie : 24 de ore de la afişarea rezultatelor .

MANAGER,
Ec.Claudia Hotăran



SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 
Loc.Căpâlnaş nr.245 

Telefon 0257/557553,0257/434555 
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Tematica şi bibliografia

Ec.CIc

Pentru examenul de promovare infirmier/ă

1. Curăţenia si dezinfecţia in unităţile sanitare
- definiţii
- curăţenia
- dezinfecţia

2.Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
- obiective si domenii de aplicare
- clasificări
- ambalarea deşeurilor
- depozitarea temporara
- transportul
- eliminarea finala
- responsabilităţi in domeniul de gestionare a deşeurilor infirmiera.

3. Prevenirea infecţiilor nosocomiale
- Precauţii universale

4. Atribuţii de serviciu infirmiera
5.Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi

- Pregătirea patului şi accesoriile lui
- Schimbarea lenjeriei de pat
- Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor
- Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
- Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
- Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului
- Mobilizarea bolnavului
- Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
- Efectuarea transportului bolnavului în spital
- Alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit



BIBLIOGRAFIA :

1. Curs pentru infirmiere - OAMMR-filiala Bucureşti.
2. Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
3. Ord. M.S. Nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare.
4. Ordinul M.S. nr. 1226/ 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.
5. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003.
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Tematica şi bibliografia

Pentru examenul de promovare asistenţi medicali generalisti

1. Urgenţe medico - chirurgicale - Sinteze pentru asistenţii medicali Ediţia a-III-a 

Lucreţia Titircă. Ed. Medicală Bucureşti 2013.

1.1 Urgenţele aparatului respirator

- Insuficienţa respiratorie acută.

1.2 Urgenţele aparatului cardiovscular

- Edemul pulmonar acut.

- Embolia pulmonară.

- Resuscitarea cardio-respiratorie.

1.3 Urgenţele abdominale

- Ocluzia intestinală.

- Hemoragiile digestive superioare

1.4 Urgenţele renale şi urologice.

- Insuficienţa renală acută.

1.5 Urgenţele neurologice.

- Accidente vasculare cerebrale.

1.6 Şocul.

- Şocul anafilactic.

2. Managementul îngrijirii pacientului - Ghid clinic pentru asistentul 

medical. Dr.Chiru Adela, Dr.Danau Razvan Alexandru, RCR Editorial, Ed. 

2014.

2.1 Monitorizarea funcţiilor vitale.

2.2 Perfuzia.

2.3 Pansamente.



3. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali. Ghid de 

nursing,vol.II, coordonator lucrare Lucreţia Titircă, Ed.2008, Partea a II a

- Tehnici

3.1 Puncţiile, generalităţi.

- Puncţia venoasă.

3.2 Recoltarea produselor biologice şi patologice, generalităţi.

- Recoltarea sângelui.

- Recoltarea exudatului faringian.

- Recoltarea sputei.

- Recoltarea urinei.

- Recoltarea materiilor fecale.

3.3 Sondaje, spălaturi, clisme, generalităţi.

- Tipuri de sonde.

- Sondajul gastric.

- Sondajul vezical.

3.4 Administrarea medicamentelor.

- Administrarea medicamentelor pe cale orală.

- Administrarea medicamentelor pe cale parenterală.

4. Ordinul M.S. nr, 961/2016.

5. Ordinul M.S. nr. 1101/2016.

6. Ordinul M.S. nr. 1226/2012.

7. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei 

şi al asistentului medical din România/ 2009.

8. Ordonanţa de urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 (actualizată) 

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.


