Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar
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Activitatea de asistenta medicala comunitara
Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunitatii
Planificarea activitatii AMC
Centralizarea si raportarea activitatii
Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
Lucrul cu comunitatea
Diagnosticul comunitatii
Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
Lucrul cu familia
Factori de risc de mediu la nivelul familiei
Informatii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul familiei
Identificarea factorilor de risc la nivel de gospodarie
Factori de risc sociali la nivelul familiei
Identificarea riscului de neglijare maltratare si violenta domestica
Lucrul cu individul
Evidenta beneficiarilor de servicii AMC
Supravegherea gravidei. Manevre şi tehnici de urmărire a evoluţiei sarcinii
Supravegherea nou-născutului la domiciliu.
Urmarirea lauzei la domiciliu. Manevre şi tehnici de urmărire a lăuzei
Supravegherea sugarului la domiciliu.
Spravegherea copilului 1-3 ani la domiciliu.
Supravegherea bolnavului de TBC
Supravegherea bolnavului cronic
Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
Supravegherea bolavului cu diabet zaharat tip II
Supravegherea bolnavului psihic
Supravegherea persoanelor varstnice la domiciliu
Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
Notiuni introductive de promovare a sanatatii
Promovarea unui stil de viata sanatos
Promovarea unei alimentatii sanatoase
Prevenirea fumatului
Promovarea igienei individuale
Planificarea familiala
Autoexaminarea sanilor
Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
Prevenirea bolilor cerebrovasculare (AVC ischemic, AVC hemoragic)
Tuberculoza (TB)
Diabetul zaharat (DZ)
Efectele nocive ale consumului de alcool şi îndrumarea către servicii de suport
Astmul bronsic
Acordarea primului ajutor in caz de urgenta
Amputaţia de membre
Arsuri
Entorse şi luxaţii
Resuscitarea cardiorespiratorie
Hemoragia
Intoxicaţii
Electrocutare
Fracturi
Leşin
Plăgi
Politraumatisme
Traumatismul cranian
Administrarea unor tratamente la domiciliul pacientilor
Metodologia de lucru pentru administrarea tratamentului la domiciliu
Administrarea tratamentului in tuberculoza
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