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ASISTENT MEDICAL OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE/MOAŞĂ 

Tematică examen grad principal 2018 

 

1. OBSTETRICĂ: 

-Noţiuni de anatomie a organelor genitale 

-Fiziologia aparatului genital 

-Fecundaţia şi implantaţia 

-Embriogeneza şi placentaţia  

-Lichidul amniotic şi cordonul ombilical 

-Modificările organismului matern în timpul sarcinii 

-Sarcina normală 

-Sarcina patologică 

-Fiziologia naşterii 

-Naşterea în prezentaţia craniană occipitală 

-Delivrenţa 

-Lăuzia fiziologică şi îngrijirile nou-născutului 

-Lăuzia patologică 

-Travaliul anormal 

-Traumatismul obstetrical 

 

2) GINECOLOGIE 

-Sindroame cardinale în ginecologie 

-Contracepţia 

-Bolile cu transmitere sexuală 

-Infertilitatea 

-Elemente de reproducere umană asistată (asistenţa medicală la procreere) 

 

3) URGENŢELE ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

4) AFECŢIUNILE CHIRURGICALE ALE GLANDEI MAMARE 

5) Recoltarea produselor biologice şi patologice 

-Recoltarea sângelui 

-Recoltarea urinei 

-Recoltarea secreţiilor vaginale 

Sondaje, spălături, clisme 

-Sondajul vezical 

-Spălătura vaginală 

-Clisme evacuatoare 

Administrarea medicamentelor 

Determinarea grupelor sanguine 

Transfuzia de sânge 

Pregătirea preoperatorie 

Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor operaţi 

Pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale 

-Pregătirea pacientului pentru laparoscopie 
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