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BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU^Jp^Pf^'

1. Urgențe medico-chirurgicale de L.Titirca;
2. Teste de evaluare continuă în nursing - Morariu Letiția, Spătaru Ruxandra,
Ștefănescu Florica, Puiu Victoria, Chiru Florian, Pârlog Maria, Tofan Ruxandra;
3. Teste pentru asistenții medicali - Viorel Gherghina, Mircea Timofte, Gheorghe
Nicolae - București 2009;
4. Codul de etică și deontologie al asistentului medical;
5. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
6. OUG nr. 144/2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România cu modificări și completări ulterioare;
7.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;
8.ORDIN nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din
activități medicale;
9. Legea nr.46/2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificări și completări
ulterioare;
10. Legea nr.487/2002-Legea sănătății mintale, cu modificări și completări
ulterioare;
11. Ordinul nr.488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății
mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;

