TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de medic primar
din cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Comunitara-Serviciul
Asistenta Sociala

1. Afecţiuni respiratorii : infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita,
pneumoniile, astmul bronşic, tuberculoza pulmonară
2. Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială,
tulburările de ritm cardiac, endocarditele
3. Afecţuni digestive: gastritele acute şi cronice, ulcerul gastroduodenal, hepatitele acute şi
cronice, colecistitele, litiaza biliară.
4. Afecţiuni renale: infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul
nefrotic, litiaza renală.
5. Afecţiuni reumatice: poliartrita reumatoidă, reumatismul articular acut.
6. Afecţiuni metabolice: diabetul zaharat, obezitatea.
7. Afecţiuni hematologice: sindromul anemic, anemia feriprivă, clasificarea anemiilor, leukemia
limfoblastica, leucemia mieloidă, coagulopatiile.
8. Afecţuni endocrine: hipertiroidia, hipotiroidia, spasmofilia, tetania
9. Afecţiuni neurologice: cefaleea,cnevralgia de trigemen, cmeningitele, epilepsia.
10. Afecţiuni dermatologice: dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate, dermatitele
infecţioase
11. Afecţiuni O.R.L.: anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele.
12. Afecţiuni oftalmologice: traumatismele ochiului, ochiul roşu.
13. Afecţiuni ginecologice: tulburări menstruale.
14. Puericultura: alimentaţia copilului, dezvoltarea somatică şi psihică a copilului, prevenirea
rahitismului, vaccinările la copil.
15. Boli infecţioase: rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza,
tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase
cu transmitere sexual
16. Diagnosticul de sănătate
17. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane: etapa de copil preşcolar, etapa de şcolar mic,
pubertatea, adolescenţa.
18. Activitatea preventivă în medicina de familie/ şcolară
19. Cunoştinţe profesionale necesare pentru îndeplinirea activităţilor/ atribuţiilor la locul de
muncă (cabinet medical şcolar) – conform legislaţiei (vezi bibliografia)

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091
www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

BIBLIOGRAFIE pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de medic primar
din cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Comunitara-Serviciul
Asistenta Sociala

1.Constituţia României, republicată,
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2001;
5. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
6. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
7. Esenţialul în Pediatrie-Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Amaltea, ediţia 2001;
8.Diagnostic şi tratament în practica medicală, L.Tierney, S.J.McPhee, M.A.Papadakis,
Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, ediţia 2001;
9. Ghid de practică medicală, vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 1999;
10. Ghid de practică medicală, vol.II, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 2001;
11. Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea
stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui
stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi
studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor;
14. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea cabinetelor
medicale şcolare);
15. Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate
preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru
copii şi adolescenţi;
16. Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ
preuniversitar;
17. Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în
condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
18. Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unitățiilor /instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

