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În prezentarea și efectuarea tehnicilor se vor respecta procedurile de îmbrăcare a 

mănuşilor sterile (unde este cazul) şi de colectare selectivă a deşeurilor. 

 

1. Administrarea antibioticelor pe cale parenterală  

2. Administrarea cortizonului (preparate, moduri de administrare, reacții, 

supraveghere)  

3. Administrarea parenterală a anticoagulantelor (preparate,administrare, reactii, 

supraveghere)  

4. Administrarea BCG-ului  

5. Administrarea insulinei  

6. Administrarea medicamentelor prin nebulizare(aerosoloterapie) 

7. Administrarea medicamentelor prin perfuzie  

8. Administrarea oxigenului  

9. Alimentarea pacientului prin sondă naso-gastrică  

10. Aplicarea pipei Guedel  

11. Aspirația gastrică  

12. Clisma evacuatoare  

13. Injecția intradermică  

14. Injecția intramusculară  

15. Injecția intravenoasă 

16. Injecția subcutanată  

17. Instalarea unui cateter venos periferic  

18. Imobilizarea provizorie a unei fracturi(deschisă/închisă)  

19. Intervenții de urgență în hipertensiunea arterială  

20. Intervenții de urgență în ulcer gastro-duodenal  

21. Intervenţii de urgență în colica biliară 

22. Intervenţii de urgență în colica renală  

23. Intervenţii de urgență în coma diabetică  

24. Intervenţii de urgență în criza de astm bronşic/stare de rau asmatic  

25. Intervenţii de urgență în hemoptizie 

26. Intervenţii de urgență în hemoragia digestivă superioară 

27. Intervenţii de urgență în hipoglicemie – coma hipoglicemică  

28. Intervenţii de urgență în infarct de miocard acut  

29. Intervenţii de urgență în insuficienţă respiratorie  
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30. Intervenţii de urgență în retenţia urinară (ischiurie)  

31. Intervenţii de urgență în şoc anafilactic  

32. Intervenţii de urgență în şoc hipovolemic  

33. Intervenţii de urgență la copilul cu convulsii febrile  

34. Intradermoreacția la (IDR )la tuberculină  

35. Îngrijirea pacientului cu traheostomă  

36. Îngrijirea bolnavului cu colostomă  

37. Măsurarea, notarea şi interpretarea valorilor de temperatură  

38. Măsurarea, notarea şi interpretarea pulsului  

39. Măsurarea, notarea şi interpretarea respiraţiei  

40. Măsurarea, notarea şi interpretarea tensiunii arteriale  

41. Pansamentul(definiție,principii,tipuri,antiseptice-plagă/tegument,fixare)  

42. Participarea asistentului medical la puncţia osoasă (puncţia sternală)  

43. Participarea asistentului medical la puncţia peritoneală(paracenteză) 

44. Participarea asistentului medical la puncţia rahidiană  

45. Participarea asistentului medical la puncţia toracică(toracocenteză)  

46. Participarea asistentului medical la puncţia vezicală 

47. Perfuzia  

48. Pregătirea flacoanelor cu pulberi pentru injectare 

49. Prevenirea şi tratarea escarelor  

50. Profilaxia tetanosului 

51. Puncţia capilară  

52. Puncţia venoasă 

53. Recoltarea exsudatului faringian  

54. Recoltarea hemoculturii 

55. Recoltarea sângelui în vacutainere(ordinea umplerii,cod de culori)  

56. Recoltarea sângelui pentru Hemoleucogramă(HLG)  

57. Recoltarea sângelui pentru viteza de sedimentare a hematiilor(VSH)  

58. Recoltarea și determinarea glicemiei prin puncție capilară  

59. Recoltarea glicemiei prin puncție venoasă  

60. Recoltarea sputei pentru bacil Koch 

61. Recoltarea urinei pentru examenului sumar de urină  

62. Recoltarea urinei pentru urocultură 

63. Recoltarea uroculturii la pacient cu sondă urinară permanentă  

64. Recoltări de rutină obligatorii înaintea tuturor intervențiilor chirurgicale  

65. Resuscitarea cardio-respiratorie – suport vital de bază 

66. Sondajul gastric 

67. Sondajul vezical  

68. Spălătura auriculară  

69. Spălătura gastrică  

70. Spălătura oculară 

71. Spălătura vaginală  

72. Spălătura vezicală  

73. Testarea sensibilităţii la antibiotice 

74. Testul de toleranţă la glucoză pe cale orală(TTGO) 
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