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ANUNT
Primaria orasului Avrig organizeaza

in data de 01 si 03 octombrie 2019 concurs pentru

ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.
Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata
cu HG. Nr. 1027/2014;
Conditii specifice pentru asistent medical comunitar, prevazute in fisa postului:
◦

studii de specialitate – asistent medical generalist/asistent medical de pediatrie (scoala
sanitara postliceala sanitara/colegiul universitar medical/

facultate de

medicina,

specializarea asistenta medicala/moase);
◦

cunostinte de operare calculator nivel minim;

◦

vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor;

◦

certificat de membru si aviz anual OAMGMAMR in termen de valabilitate.

Examenul se organizeaza dupa cum urmeaza:
- proba scrisa in data de 01 octombrie 2019, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;
- interviul in ziua de 03 octombrie 2019, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei orasului Avrig, pana in data
de 25 septembrie 2019, ora 12.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:
-

cerere de inscriere la concurs;

-

curriculum vitae;

-

actul de indentitate (copie si original)

-

copiile diplomelor de studii specializarea generalist sau pediatrie ( diploma de bacalaureat
liceu sanitar plus certificat de absolvire a scolii PL de un an/diploma sau certificat absolvire
scoala postliceala sanitara/diploma de absolvire a Colegiului Universitar Medical/diploma
de licenta, dupa caz);

-

carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

-

cazier judiciar;

-

adeverinta medicala;

-

certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2019.

Tematica ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala comunitara (AMC)
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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 urgență
Amputaţia de membre
Arsuri
Entorse şi luxaţii
Resuscitarea cardiorespiratorie
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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
Atribuțiile asistentului medical comunitar conform Art. 10, Alin. (1), Cap. III din Anexa la H.G.
Nr. 324/2019

Bibliografie
1. C. Vlădescu (coord. ştiinţific) şi grup autori “Ghid Practic pentru asistenţa medicală

comunitară” – Editura Estfalia, 2012, Bucureşti
2. C. Marcean; V. Mihailescu: Puericultura si pediatrie - Editura R.C.R. Print 2004;
3. F. Chiru; G. Chiru; L. Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos - Editura Cison,
4.
5.
6.
7.
8.

2001;
L. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura Medicala, Bucureşti 2001;
C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Editura Info-team, 1999;
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al aistentului medical
din România/2009;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea
Nr. 180/2017;
Hotărârea de Guvern Nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

COMP.RESURSE UMANE

AL ORASULUI AVRIG
DAVID ADRIAN-DUMITRU

GRANCEA MIRCEA

UDRESCU VICTORIA

