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a megüresedett végrehajtói szerződéses köztisztség, általános orvosi asszisztens állás betöltéséhez, az 

Iskolaigazgatóság keretén belüli, Iskolai Rendelőket Koordináló Osztályon   

 

 

 

 

 

➢ L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze  pentru cadre medii  

➢ L.Titirca – Ghid de nursing 

➢ C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie 

➢ C. Borundel: Manual pentru cadre medii  

➢ Az általános orvosi asszisztens, a szülésznő és az orvosi asszisztens Romániai (2009) 

etikai és deontológiai kódexe  

➢ A 2008.10.28-ai 144-es számú sürgősségi rendelet, az általános orvosi asszisztensi, a 

szülésznői és általános asszisztensi szakma gyakorlására, illetve a Romániai Általános 

Orvosi Assisztensek, Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendjének szervezésére és 

működésére vonatkozóan. 
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TEMATIKA 

a megüresedett végrehajtói szerződéses köztisztség, általános orvosi asszisztens állás betöltéséhez, az 

Iskolaigazgatóság keretén belüli, Iskolai Rendelőket Koordináló Osztályon   

 

Orvosi-sebészeti vészhelyzetek 

1. Akut légzési elégtelenség: okok, tünetek, sürgősségi magatartás; 

2. Bronchiális asztma krízis: meghatározó tényezők és hajlamosító tényezők, tünetek, sürgősségi 

magatartás; 

3. Diabétesz – DZ: meghatározó tényezők és hajlamosító tényezők, tünetek, sürgősségi magatartás; 

4. Hemoptysis: okok, tünetek, sürgősségi magatartás; 

5. Pectoralis szorongás: okok, tünetek, sürgősségi hozzáállás 

6. Epeúti kólika: okok, tünetek, sürgősségi magatartás; 

7. Felső emésztési vérzés (H.D.S.) - okok, az elveszett vér mennyiségének értékelése, tünetek, 

sürgősségi magatartás 

8. Akut veseelégtelenség - okok, tünetek, sürgősségi magatartás 

9. Vese kólika - okok, tünetek, sürgősségi magatartás 

10. Akut vizeletretenció: okok - mechanikai akadályok, tünetek, sürgősségi magatartás. 

11. Idegen aurikuláris testek: tünetek, sürgősségi intézkedések. 

12. Idegen orrtestek: tünetek, sürgősségi intézkedések. 

13. Orrvérzés: okok, klinikai kép jóindulatú orrvérzésben, sürgősségi hozzáállás. 

14. Idegen szemtestek: konjuktivitás és szaruhártya idegen testek; tünetek és sürgősségi hozzáállás. 

15. Anafilaxiás sokk: klinikai kép, sürgősségi magatartás; 

16. Égési sérülések – osztályozás, tünetek és sürgősségi hozzáállás. 

17. Napszúrás - elsősegélynyújtás; 

 Fertőző és epidemiológiai betegségek 

1. A fertőző betegségek megelőzése: általánosságok, járványellenes intézkedések a járványban: 

a) a fertőzés forrása elleni intézkedések 

b) az átviteli útvonalak megszakítására irányuló intézkedések 

c) intézkedések a szervezet ellenállásának növelésére 

d) másodlagos epidemiológiai tényezőkkel foglalkozó intézkedések 

2. Skarlát,streptococcus angina; 

3. Rózsahimlő; 

4. Bárányhimlő; 

5. Visszér, herpesz zoster, herpes simplex 

6. Szamárköhögés; 

7. Járványos parotiditis; 

8. Influenza, légúti vírusok; 

9. Diftéria; 

10. Agyhártyagyulladás; 

11. Agyvelőgyulladás; 

12. Tüdőgyulladás; 

13. Élelmiszer-toxiinfekciók és egyéb fertőző hasmenés; 

14. Akut vírusos hepatitis; 

Puha testrészek és csontok traumái  

1. A bőr és a lágy részek zárt traumás elváltozásai; 

2. Kontúzió; 

3. Ínszalagok traumái; 

4. Véredények traumái; 

5. Csontok traumái; 

6. Ficamok; 

7. Diszlokációk; 

8. Törések; 
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