Anunt
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul in Soseaua Vergului, nr 12, Sector 2, Bucuresti,
organizeaza examen de promovare in grad/ treapta profesionala a titularilor posturilor,
conform prevederilor H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr. Crt.

Sectia/Compartiment

1.

2.

Sectia Obstetrica
Ginecologie – Bloc
Operator
Sectia Neonatologie

3.

Sectia Neonatologie

4.
5.

Sectia Neonatologie
Sectia Neonatologie

Functia in care
promoveaza

Conditii de participare la
examen
6 luni vechime in gradul
Asistent medical generalist
profesional al functiei
pentru care candideaza
Asistent medical generalist
6 luni vechime in gradul
profesional al functiei
pentru care candideaza
Asistent medical generalist 6 luni vechime in gradul
profesional al functiei
pentru care candideaza
Infirmiera
6 luni vechime
Infirmiera
6 luni vechime

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
-

Cerere de participare la examen in vederea promovarii;
Copia actului de identitate;
Copia dupa Autorizatia de libera practica;
Copie de pe asigurarea de malpraxis;
Adeverinta de vechime in specialitatea postului.

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea.
Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise astfel:

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a
tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9
subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite
Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia
de examinare
Durata examenului de promovare se stabileste in functie de gradul de dificultate si
complexitatea subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor
criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate
Proba scrisa este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maxim
100 de puncte.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.
Examenul se va desfasura la sediul unitatii astfel:
-

Depunere dosare de concurs – 26.07.2019 - 05.08.2019 intre orele 10.00 – 15.00.
Selectia dosarelor candidatilor 06.08.2019;
Contestatii la rezultatele selectiei dosarelor - 07.08.2019;
Proba scrisa 12.08.2019 – ora 11.00;
Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa – 13.08.2019;
Contestatii la rezultatele probei scrise – 14.08.2019;
Afisarea rezultatelor finale – 19.08.2019.

La examen pot participa numai angajati din cadrul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, care
indeplinesc conditiile de promovare.
Subiectele vor fi intocmite de catre comisia de examinare, pe baza urmatoarei bibliografii :
Tematica si bibliografie
pentru examenul de promovare in asistent medical la Sectia Neonatologie.
TEMATICA
1.Ordinul MS. Nr. 916/2006(Definitia infectiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV- Precautiuni
Universale , Anexa V- Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere
la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar- Protocol de asigurarea
ingrijirilor de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice).
2.Atributiile asistentului medical generalist confort fisei postului
3.Ordinul MSP nr .261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea ,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (capitolul I- Definitii, Capitolul II- Curatarea,
Capitolul III-Dezinfectia ,Capitolul IV- Sterilizarea )
4.Nursing -tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia
Lucretia Titirca si
5.Ghid de nursing - sub redactia Lucretia Titirca
-Nevoia de a respira si de a avea o buna circulatie ; Nevoia de a bea si a manca ;
Nevoia de a elimina;
-Nevoia de a se misca si de a avea o buna postura ; Nevoia de a se imbraca si
dezbraca; Nevoia de a mentine temperatura constanta a corpului ; Nevoia de a comunica
-Punctiile ;Sondaje; spalaturi; clisme
- Recoltarea produselor biologice si patologice;
-Administrarea medicamentelor;
-Determinarea grupelor sanguine;
-Transfuzia de sange;
6.Nou-nascutul la termen :Durata perioadei de nou-nascut; Adaptarea respiratorie;Adaptarea
cardiocirculatorie,Termoreglarea, Adaptarea digestica ,Adaptarea renala ,Particularitati
anatomice si fiziologice, Fenomene de adaptare la viata extrauterina, Ingrijirea nou-

nascutului, Alimentatia nou -nascutului ,Vaccinarea antituberculoasa , Profilaxia
rahitismului la nou nascut , Somnul nou-nascutului;
7.Copilul cu greutate mica la nastere ;
8.Conduita practica pentru ingrijirea prematurilor;
9.Aspecte ale ingrijirii nou-nascutului si sugarului;
10.Urgentele medico-chirurgicale in pediatrie :Insuficienta respiratorie acuta ;Insuficienta
cardiaca; Colapsul; Socul cardiogen ; Socul anafilactic; Socul septic.
11.Clasificarea ,ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile
medicale;
12.Drepturile pacientului.
BIBLIOGRAFIA
1.Nursing- tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia
Lucretia Titirca ,Editura Viata Medicala Romaneasca
2.Ghid de nursing- sub redactia Lucretia titirca ,Editura Viata Medicala Romaneasca
3.Puericultura si pediatrie ,Trifan N.Nicolae, Editura Medicala
4.Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistenti medicali - Lucretia Titirca,
Editura Viata Medicala Romaneasca
5.Urgentele medico-chirurgicale (sinteze) Lucretia Titirca
6.Ordinul MSP nr 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale.
7.Ordinul 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infectiilor
nosocomiale.
8.Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea
.dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare .
9.Fisa postului asistentului medical generalist.
10.Legea drepturilor pacientului nr 46/2003; Normele de aplicare a legii drepturilor
pacientului nr 46/2003 aprobate prin Ordinul M:S: nr .386/2004
BIBLIOGRAFIA pentru Asistent medical generalist;
- Atributiile asistentului medical generalist confort fisei postului

- Nursing -tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia
Lucretia Titirca si
- Ghid de nursing - sub redactia Lucretia Titirca
-Punctiile ;Sondaje; spalaturi; clisme
- Recoltarea produselor biologice si patologice;
-Administrarea medicamentelor;
-Determinarea grupelor sanguine;
-Transfuzia de sange;
- Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical generalist,al moasei
si al asistentului medical din Romania ;
- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
- Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 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;
- Legea nr.278/2015 pentru modificarea si completarea Odonantei de urgenta a
Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist ,a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania ;
-

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția
și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare
pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor
recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a
metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare ;

- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promovare in functia de INFIRMIER

1.Atributiile infirmierei .
2.Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; Utilizarea
echipamentului de protectie adecvat :spalarea mainilor ;prevenirea accidentelor si altor tipuri
de expunere profesionala. Definitia infectiei nosocomiale.Metodologia de supraveghere si
control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in
domeniul sanitar .Protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta , in caz de expunere
accidentala la produse biologice .
3.Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.
*Curatarea (definitie, metode generale de efectuarea a curateniei ,reguli fundamentale in
utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitatrea
produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere).
*Dezinfectia (definitie ,dezinfectia prin mijloace fizice , dezinfectia prin mijloace
chimice- clasificarea dezinfectiei , antisepticele, spalarea mainilor si dezinfectia pielii
,factori care influenteaza dezinfectia , reguli generale de practica a dezinfectiei si criterii de
utilizare si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica a mainilor , metode de aplicare a
dezinfectantelor in functie de suportul tratat , dezinfectia curenta si/sau terminala).
4.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati:
*Pregatirea patului si accesoriile lui
*Schimbarea lenjeriei de pat
*Asigurarea igienei personale , corporale si vestimentare a bolnavilor mobilizabili
*Dezbracarea si imbracarea bolnavului imobilizat la pat
*Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
*Observarea pozitiei bolnavului .Schimbarea pozitiei bolnavului
*Captarea dejectiilor fiziologice si patologice ale bolnavilor
*Alimentatia bolnavului
*Prevenirea escarelor de decubit
5.Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor.
BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul MSP nr 1101/2016 privind organizarea supravegherii ,prevenirii si controlul
infectiilor nosocomiale.

a.Definitia infectiei nosocomiale
b.Anexa IV -Precautiuni Generale
c.Anexa V - Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la
produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar .
2.Ordinul MSP nr 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea
,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (Capitolul I-definitii, Capitolul II -curatarea,
Capitolul III- dezinfectia )
3.Programul national de pregatire a infirmierelor -Note de Curs-OAMGMAMR-2012
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