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1. Tipuri de spălare a mâinilor și dezinfecția mâinilor; 

2. Îmbrăcarea și dezbrăcarea echipamentului pentru manevre nesterile/sterile, 

inclusiv cel pentru Covid; 

3. Igienă și sterilizare – (sortare, curățare, dezinfecție, verificare, indicatori, 

control, documente trasabilitate); 

4. Pregătirea şi schimbarea patului; Schimbări de poziţie în pat; Tipuri de 

poziții; 

5. Mobilizarea bolnavului; Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului; 

6. Măsurarea și notarea temperaturii în foaia de temperatură; 

7. Observarea, măsurarea și notarea respiraţiei în foaia de temperatură; 

8. Măsurarea și notarea pulsului în foaia de temperatură; 

9. Măsurarea şi notarea tensiunii arteriale în foaia de temperatură; 

10. Măsurarea şi notarea diurezei în foaia de temperatură; 

11. Administrarea oxigenului; 

12. Administrarea medicamentelor: Tehnică administrării unor categorii de 

medicamente enterală (adult/copil), mucodermică, nazală, vaginală, rectală; 

13. Reguli generale de administrare a injecțiilor: Tipuri de seringi, ace; 

Pregătirea injecției, tipuri de fiole, încărcarea seringii, dizolvarea substanței 

din flacon; 



 
 

 
 

14. Administrarea medicamentelor parenteral – injecția intradermică (testarea 

antialergică);  

15. Administrarea medicamentelor parenteral – injecția subcutanată; 

16. Administrarea medicamentelor parenteral - injecția intramusculara, injecția 

în Z; 

17. Administrarea medicamentelor parenteral – injecția intravenoasă, Inserția 

unui cateter de venă periferică; 

18. Perfuzia intravenoasă (pregătire, montare și îndepărtare); Perfuzia 

subcutanată; 

19. Alimentarea activă şi pasivă; 

20. Recoltarea sângelui venos (sistem vacutainer, tipuri de eprubete); 

21. Puncţia capilară; Masurarea glicemiei cu glucometrul; 

22. Recoltare exsudat faringian / nazal / Test rapid Covid; 

22. Recoltare secreţie purulentă din colecţii deschise; 

23. Recoltarea sputei, recoltare pentru BK;  

24. Recoltarea secreţie vaginală/col; Spălatura vaginală; 

25. Recoltarea urinii (urocultura, sumar urină, testul Addis);  

26. Recoltarea materiilor fecale (coprocultură, coproparazitologic, hemoragii 

oculte (test Haemocult)); 

27. Efectuarea sondajului duodenal și nazo-gastric; 

28. Tehnica aspiraţiei nazofaringiene şi orofaringiene;  

29. Tehnica masajului cardiac extern și a ventilaţiei gură la gură; 

30. Tehnici ale pansamentului; tipuri de pansamente; îngrijire escare; 

31. Tipuri de bandaje – tehnici 

32. Tușeul rectal / vaginal 



 
 

 
 

33. Determinarea grupelor sanguine şi a factorului Rh; 

34. Transfuzie de sange - elementele de bază,  tehnica, incidente, accidente 

posttransfuzie; 

35. Formule de calcul ale greutăţii corporale și tipuri de regimuri alimentare; 

36. Sondajul uretro-vezical (femeie, barbat, copil, sugar), tipuri de sonde şi 

spălătura vezicală;  

37. Pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie; 

38. Pregătirea pacientului pentru efectuarea EKG/ EEG/ EMG. 

39. Imagistică și radiologie intervențională (angiografie, tomografie 

computerizată sau ultrasonografie combinate cu proceduri minim invazive 

ghidate imagistic) 

40. Imobilizarea provizorie a unei fracturi/ coloanei cervicale – indicații, 

tehnică. 
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