TEMATICA DE CONCURS
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1. Asigurarea sanatatii populatiei in sistemul de sanatate publica, programele de sanatate si
serviciile acordate in asistenta medicala primara;
2. Activitățile exercitate de asistentul medical generalist;
3. Procedura de dezinfectie;
4. Informare operativă în problemele de epidemiologie şi igiena;
5. Vaccinarea copiilor si adolescentilor in cadrul Programului national de imunizare;
6. Obiectivele, activitatile si beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara;
7. Organizarea si funcţionarea activităţii de asistenta medicala comunitara;
8. Alimentația sugarului și a copilului mic si conduita in tulburarile de crestere si dezvoltare
la copii;
9. Dieta echilibrata si alimentatia copiilor, gravidei si lauzei;
10. Alimentația gravidei în cursul sarcinii si ingrijirea lauzei.
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