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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
Pentru examenul de recrutare a unui asistent medical ,grad profesional debutant
specialitatea Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie/ Competență Masajspecificată în suplimentul descriptiv al diplomei de licență/ Foaie matricolă

1.Rădulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicală
București 2005
a) Curentul Galvanic (continuu)- pag.109 – 139
b) Curenții de joasă frecvență – pag. 139 – 175
c) Acțiunile curenților de medie frecvență pag.178 – 203
d) Terapia cu inaltă frecvență - pag.211 -229
e) Terapia cu ultrasunete – pag.241- 264
2.Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicală – Editura Universitară Carol Davila ,
București 2004 ( Ediție revizuită și adăugită).
3.Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei
de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate
din activități medicale.

4.Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările si completările

ulterioare
5.Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
6.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România adoptat prin Hotărârea OAMGMAMR nr. 2/2009;
7.Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,
tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii
de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia
mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, modificat prin Ordinul
Ministrului Sănătății nr.604/2017;
8.Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare;
9.Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slatina aprobat prin Decizia managerului Spitalului
Județean de Urgență Slatina nr.2590/21.09.2021.
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