
 

EXTRAS din CURRICULUMUL DE PREGĂTIRE al PROGRAMULUI aprobat 
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

Examenului național, sesiunea 2017,  pentru obţinerea specializării IGIENĂ ȘI 

SĂNĂTATE PUBLICĂ de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii 

medicali de pediatrie care au finalizat programul de pregătire  

 

 

 TEMATICA PENTRU EXAMEN: 
 

I. Starea de sănătate: 

  - determinanţii sănătăţii; 
- modelele de abordare; 
- măsurare. 

II. Sănătatea publică:  
- concepte; 
- funcţii specifice; 
- instrumente de implementare; 
- metode şi instrumente de evaluare; 
- Sistemul informatic naţional şi sistemul informatic medical; 
- cadrul normativ naţional. 

III. Sistemului naţional de sănătate: 
- caracteristici; 
- funcţii; 
- tipuri de servicii;  
- cadrul normativ naţional. 

IV. Monitorizarea stării de sănătate şi a bolilor netransmisibile: 
- concepte, principii, metode; 
- cadrul normativ naţional; 
- Sisteme specifice bolilor BNT (screening, cancer, diabet etc.). 

V. Managementul activităţii asistenţilor medicali: 
- concepte, principii, metode, modele; 
- cadrul normativ naţional; 
- controlul managerial intern. 

VI. Promovarea sănătăţii: 
- concepte, principii, metode, modele; 
- instrumente de implementare; 
- tipuri de intervenţii la nivel individual şi populaţional. 

VII. Prevenirea şi controlul bolilor transmisibile: 
- concepte, principii, metode; 
- cadrul normativ naţional şi internaţional; 
- sisteme de supraveghere specifice bolilor transmisibile. 

Prevenirea si controlul infectiiloase asociate asistentei medicale: 
- Concept, metode de supraveghere 
- Proceduri de sterilizare, dezinfectie, curatanie 
- Screeningul pacientilor pentru MDR 
- Raportare si investigarea focarelor 



VIII. Igiena spitalicească: 
- norme generale de igienă; 
- managementul deşeurilor medicale;  
- autorizare, acreditare, clasificare; 
- prevenirea infecţiilor nosocomiale. 

IX. Igiena alimentului: 
- surse de nutrienţi; 
- caracteristicile unei diete echilibrate pentru categorii specifice de consumatori; 
- norme de igiena aliment; 
- control oficial aliment. 

X. Igiena colectivităţilor de copii şi tineri: 
- concepte, principii, metode; 
- cadrul normativ naţional; 
- examinări de rutină şi examene periodice la copii şi tineri; 
- evaluarea stării de sănătate la copii şi tineri. 

XI. Igiena comunitară: 
- concepte, principii, metode; 
- cadrul normativ naţional; 
- servicii de medicină comunitară; 
- evaluarea impactului. 

XII. Igiena muncii: 
- concepte, principii, metode; 
- cadrul normativ naţional; 
- examinări de rutină şi examene periodice la expuşii profesionali (medical, din 
colectivităţi, din alimentaţie) 
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