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I. TEMATICA: 

1. Concepte si teorii in nursing. 

2. Procesul de nursing (procesul de îngrijire):  

- etapele procesului de ingrijire; 

- nevoile fundamentale ale fiinţei umane; 

3. Administrarea medicamentelor: 

-   tehnici de administrare a medicamentelor; 

4. Alimentatia artificiala a pacientului: perfuzia intravenoasa. 

5. Recoltarea produselor biologice şi patologice: 

-   tehnici de recoltare a analizelor bio-umorale (din sange si urina); 

6. Ambalarea, transportul şi depozitarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea 

medicală. 

7. Metodologia de supraveghere si control al accidentelor prin expunere la produse biologice 

pt. personalul care lucreaza in domeniul sanitar. 

8. Precautiunile standard. 

9. Măsuri de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale în 

unităţile sanitare. 

10. Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 

11. Dreptul pacientului la informaţia medicală. 

12. Nursingul bolnavului urologic: 

- Explorari imagistice in patologia urologica; 

- Ingrijirea pacientilor cu afectiuni urologice: adenom de prostata, anurie obstructiva, 

incontinenta urinara la barbat, incontinenta urinara de efort la femeie, infectiile 

urogenitale, colica renala; 

- Pregatirea preoperatorie a pacientilor; 

- Nursingul pacientilor operati cu anestezie generala; 
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