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ANUNŢ
Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în data de 18.07.2017 la
sediul său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 1, examen de promovare în funcţia de
asistent medical, grad principal în cadrul Serviciului Public de Asistenţӑ Medicalӑ la
Unitӑţile Şcolare.
Examenul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Videle, în data de 18.07.2017, ora
10,00 şi va consta în susţinerea unei probe scrise.
Anunţul privind organizarea examenului, precum şi bibliografia, tematica de studiu
se afişează la sediul instituţiei şi se publică pe site-ul www.primariavidele.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0247/453.017, int. 106 sau la sediul
instituţiei.
Bibliografia şi tematica de studiu pentru promovare în funcţia de asistent
medical, grad principal
 Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduitǎ a personalului contractual din
autoritǎţile şi instituţiile publice;
- Domeniul de aplicare şi principii generale;
- Norme generale de conduitǎ profesionalǎ a personalului
contractual;
 Regulamentul intern al Primǎriei Oraşului Videle şi al serviciilor şi instituţiilor
publice aflate în subordinea Consiliului Local al Oraşului Videle, aprobat prin
Dispoziţia Primarului Oraşului Videle nr 152/ 01.04.2015:
- Capitolul II:
Drepturile şi obligaţiile conducerii Primǎriei Oraşului Videle şi ale salariaţilor
Aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor şi instituţiilor publice din
subordinea Consilului Local ;
 Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali – Lucretia Titirca
1. Bolile infectocontagioase:
- rujeola
- rubeola
- varicela
- scarlatina
- herpes zoster
2. Tratamentul starii febrile la copii;

3. Tratamentul amigdalitei acute ;
4. Tratamentul si ingrijirea bolnavului cu gastroenterita;
5. Vaccinari ( imunizari efectuate in copilarie);
6. Profilaxia antitetanica;
7. Necesarul de calorii ( din alimentatie) necesar pentru copii 3-6 ani ;
8. Pediculoza – diagnostic si tratament;
9. Polakiurie – definitie;
10. Paralizia – definitie;
11. Edemul – definitie;
12. Defectele de postura ( scolioza, cifoza, lordoza);
13. Leziuni cutanate – pustula, definitie;
14. Conduita ingrijirii unei plagi;
15. Locurile de electie pentru injectia intravenoasa;
16. Indicatii de utilizare a injectiei intravenoase;
16. Indicatii de utilizare a cǎii rectale.;
17. Astm bronsic- simptomatologie si tratament;
18. Spalatura gastrica – definitie;
19. Scopul recoltarii sputei;
20. Hemoptizia – definitie;
21. Scolioza – definitia;
22. Temperatura necesara pentru sterilizarea la pupinel.;
23. Definitia fracturilor, entorselor si luxatiilor. Diferenta dintre ele.
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