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I. TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTI GAŢII 
1. Tehnici de nursing: 

Asigurarea evidentei si miscării bolnavilor: internarea, transferul, externarea. 
Asigurarea conditiilor de igienă si confort: 

- patul si anexele sale, pregătirea patului; 
- schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat; 
- schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat, inconstient; 
- captarea dejectiilor la bolnavul imobilizat; 
- observarea pozitiei bolnavului in pat: activă, pasivă, fortată (impusă de boală, tratament, proceduri); 
- schimbarea pozitiei bolnavului in pat, mobilizarea si transportul bolnavului; 
- alimentatia bolnavului: activă, pasivă, artificială (parenterală); calcularea ratiei alimentare, regimurile 
alimentare; 

Măsurarea, notarea si reprezentarea grafică a functiilor vitale si vegetative: temperatură, puls, 
respiratie, tensiune arterială, greutate si inăltime corporala, eliminări (diureză, scaun, spută, vărsături). 

Efectuarea de sondaje, spălături, clisme: sondajul gastric si duodenal, vezical, spălătura oculară, 
auriculară, gastrică.  

Ingrijirea plăgilor: pansamente, bandaje; principii de realizare a pansamentului si bandajului; 
timpii unui pansament; mijloace de fixare a pansamentului. 

Punctia venoasă. 
Punctia abdominala (Paracenteza). 
Punctia pleurala (Toracocenteza). 
Clisme. 

2. Investigatii: 
Recoltarea sangelui pentru examene de laborator: biochimice, hematologice, serologice, 

parazitologice. 
Recoltarea urinei pentru examene biochimice, bacteriologice; recoltarea urinei din 24 de ore. 
Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice, bacteriologice si parazitologice. 
Recoltarea sputei pentru examene citologice, bacteriologice. 
Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. 
Recoltarea secretiilor purulente din leziuni deschise si din colectii inchise (abcese, vezicule, 

pustule). 
Recoltarea exudatului faringian. 
Recoltarea secretiilor oculare, otice, vaginale. 

3. Echipamente şi materiale pentru tehnicile de nursing. 
4. Echipamente şi materiale pentru investigaţii. 
5. Pregătirea psihică a pacientului. 
6. Pregătirea fizică a pacientului. 
7. Priorităţile în executarea tehnicilor şi investigaţiilor de nursing. 
8. Efectuarea tehnicilor si investigaţiilor de nursing. 
9. Măsurarea eficacităţii tehnicii şi investigaţiei. 
 
II.  ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 
1. Generalitati: definitie, scop, cai de administrare, reguli de administrare a medicamentelor 
2. Cai de administrare: orala; percutanata; respiratorie; parenterala: i.m, i.v., s.c., i.d. 
3. Condiţii de asepsie şi antisepsie. 
 
III. PNEUMOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC 
1. Semnele si simptomele afecţiunilor aparatului respirator: tuse, expectoratie, dispnee, ortopnee, 



cianoză, junghi thoracic, modificari toracice, febra. 
2. Principalele afectiuni respiratorii: pneumonii, BPOC, astm bronsic, (definitie, etiopatogenie, 
simptomatologie, investigatii, principii de tratament). 
3. Culegere de date prin: interviu, observatie clinica, cercetare documente medicale, discutii cu echipa 
de ingrijire si apartinatorii. 
4. Probleme de dependenţă şi diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii, dispnee, obstructia 
cailor aeriene, comunicareineficace, durere, hipertermie, vulnerabilitate, risc de accidente, risc de 
infectie. 
5. Obiectivul nursing. 
6. Prioritati de ingrijire.  
7. Interventii. 
8. Resurse materiale. 
9. Metode si mijloace de pregatirea pacientului. 
10. Interventii specifice. 
  
IV. CARDIOLOGIE ŞI NURSING ÎN CARDIOLOGIE 
1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare. 
2. Principalele afectiuni cadiovasculare: angina pectorala, infarctul miocardic, insuficienta cardiaca, 
hipertensiunea arteriala. 
3. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode. 
4. Probleme de dependenta. 
5. Manifestari de dependenta. 
6. Surse de dificultate.  
7. Diagnostic de ingrijire (nursing). 
8. Pregatirea pacientului. 
9 Pregatirea psihica: informare, explicatii, asigurarea confortului psihic etc. 
10. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu, pozitie adecvata, igiena, respectarea regimului 
alimentar etc. 
11. Obiectivul nursing. 
12. Interventii proprii (autonome).  
13. Interventii delegate. 
 
V. GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN GASTROENTEROLOGIE 
1. Semne şi simptome prezente în afecţiunule aparatului digestiv. 
2. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv: ulcerul gastro-duodenal, hepatita cronica, colecistita 
acuta si cronica nelitiazică, ciroza hepatică. 
3. Culegere de date. 
4. Independenţa/Dependenţa. 
5. Obiectivul nursing. 
6. Pregătirea pacientului. 
7. Intervenţii specifice. 
 
VI.  NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN AFECŢIUNILE RENALE 
1. Semne şi simptome prezente în afecţiunilenefrologice şi urologice. 
2. Principalele afecţiuni nefrologice si urologice:insuficienta renală acută si cronică, infectia urinară, 
litiaza renală. 
3. Independenţă/Dependenţă. 
4. Obiectivul nursing. 
5. Resurse materiale. 
6. Pregătirea pacientului. 
7. Intervenţii  specifice. 
8. Investigaţii  specifice: radiografia abdominala pe gol, urografia. 
 
VII.  CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING ÎN CHIRURGIA GENERALĂ 
1. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala. 



2. Principalele afectiuni chirurgicale: ulcerul gastric, ulcerul duodenal, apendicita, ocluzia intestinala, 
peritonita, ciroza, colecistita acuta, pancreatita acuta, (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, 
investigatii principii de tratament). 
3. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode. 
4. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date. 
5. Probleme de dependenta, diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor. 
6. Obiective de ingrijire (nursing). 
7. Prioritati de ingrijire. 
8. Interventii: pregatirea preoperatorie si supravegerea postoperatorie; prevenirea complicatiilor 
postoperatorii (escare). 
9. Resurse materiale. 
10. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. 
 
VIII.  OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE 
1. Semne clinice. 
2. Afecţiuni: rinită, sinuzită, obstructie cu corpi străini, faringită, laringită, otită (definiţie, etiopatologie, 
simptomatologie, investigaţii, principii de tratament).  
3. Modalităţi culegere date. 
4. Analiza şi sinteza informaţiilor. 
5. Probleme de dependenţă şi diagnostice de îngrijire (nursing). 
6. Obiectivul nursing. 
7. Priorităţile de îngrijire. 
8. Intervenţii. 
9. Resurse materiale. 
10. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului. 
11. Intervenţii specifice. 
 
IX.  OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE 
1. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecţiuni oftalmologice. 
2. Principalele afecţiuni oftalmologice: conjunctivita, cataracta, glaucomul, traumatisme ale ochiului si 
corpi străini intraoculari (contuzii, plăgi, arsuri chimice, arsuri fizice, corpi străini conjunctivali, 
corneeni, intraoculari). 
3. Obiectivul nursing. 
4. Priorităţile de îngrijire. 
5. Intervenţiile. 
6. Resurse materiale. 
7. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului. 
8. Intervenţiile specifice. 
 
X. ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC 
1. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie. 
2. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice:  

- Traumatisme: Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala; 
- Traumatismele toracelui: fracturile costale, (definitie, simptome, complicatii);  
- Traumatisme vertebro-medulare;  
- Traumatismele membrelor: contuzii, entorse, luxatii, fracturi (definitie, etiopatogenie, semne 

si simptome comune si patognomonice, investigatii, prim ajutor, principii de tratament). 
 
XI.  DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC 
1. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie. 
2. Principalele afecţiuni dermatologice: candidozele mucoaselor, stafilodermiile, streptodermiile, 
sifilisul, hiv. 
3. Culegere de date prin diverse metode. 
4. Independeţa si dependenţa. 
5. Obiectivul nursing. 



6. Priorităţi în îngrijire. 
7. Pregătirea pacientului. 
8. Intervenţii  specifice. 
 
XII. BOLI INFECTO - CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC 
1. Semnele şi simptomele prezente în afecţiunile infecto contagioase. 
2. Principalele afecţiuni infecto contagioase: varicela, rujeola, rubeola, pneumoniile, gripa, meningita, 
parotidita epidemică. 
3. Boli infectioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfectii alimentare, dizenteria, hepatita virală. 
4. Alte boli infectioase variate: hiv, hepatita B, C si infectii nosocomiale 
 
XIII. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE 
1. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. 
2. Manifestări subiective. 
3. Manifestări obiective. 
4. Principalele boli endocrine: diabetul insipid, hipertiroidismul si boala lui Basedow, hipotiroidismul si 
mixedemul-definitie, etiopatogonie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament. 
5. Culegere de date. 
6. Independenţa/Dependenţa. 
7. Obiectivul nursing. 
8. Priorităţi de îngrijire. 
9. Resurse materiale. 
10. Pregătirea pacientului. 
11. Intervenţii specifice. 
 
XIV. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE 
1. Semne şi simptome prezente în afecţiunile ginecologice. 
2. Principalele afecţiuni ginecologice: Vulvovaginite, fibrom uterin. 
3. Culegere de date.  
4. Independenţa/Dependenţa. 
5. Obiectivul nursing. 
6. Priorităţi de îngrijire. 
7. Resurse materiale. 
8. Pregătirea pacientului. 
9. Intervenţii specifice. 
 
XV. OBSTETRICĂ ŞI NURSING ÎN OBSTETRI CĂ 
1. Noţiuni de anatomie a aparatului genital. 
2. Bazinul obstetrical. 
3. Modificarile organismului în timpul sarcinii. 
4. Supravegherea prenatală. 
5. Educatia gravidei. 
6. Pregatirea gravidei ptr. naştere. 
7. Semnele declanşării travaliului. 
8. Lehuzia fiziologică. 
9. Supravegherea manifestărilor lăuziei. 
10. Educarea lăuzei pentru autoîngrijire. 
11. Educarea familiei pentru sprijinirea lăuzei. 
 
XVI.  PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC  
1. Îngrijirile nou-nascutului şi sugarului. 
2. Principalele etape de crestere şi dezvoltare. 
3. Afecţiunile copilului (definiţie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament): 
bronhopneumonia, astmul bronsic, B.D.A, convulsii. 
 



XVII. NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE 
1. Semnele şi simptomele prezente în neurologie. 
2. Principalele afecţiuni neurologice: Epilepsia, Boala Parkinson, Come (definitie, manifestări, principii 
de tratament). 
 
XVIII. ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIV Ă ŞI NURSING SPECIFIC 
1. Tipuri de anestezie: Anestezia generala, rahianestezia. 
2. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului. 
3. Semne clinice. 
4. Afecţiuni grave: insuficienta respiratorie acuta, stopul cardiorespirator, insuficienta renala acuta, 
comele, intoxicatii, arsuri, degeraturi, socul. 
5. Probleme de dependenţă şi diagnostice de îngrijire. 
6. Criterii obiective. 
7. Priorităţi de îngrijire, menţinerea funcţiilor vitale, supravegherea stării de constienţă, supravegherea 
funcţiilor vegetative, profilaxia infecţiilor, prevenirea complicaţiilor. 
8. Intervenţii. 
9. Resurse materiale. 
10. Metode si mijloace de pregătire a pacientului. 
11. Intervenţii specifice. 
 
XIX. CONDUITA ÎN URGENŢE MEDICO – CHIRURGICALE 
1. Modificări de comportament: torpoarea, obnubilarea, stupoarea, confuzia, pierderea constientei 
(sincopa, coma). 
2. Stop cardio respirator. 
3. Afecţiuni: insuficienta respiratorie acută, criza astmatică, pneumotorax, hemoptizia gravă, angină 
pectorală, infarct miocardic, embolie pulmonară, edem pulmonar acut, criză hipertensivă, soc 
cardiogen, soc hipovolemic, soc hemoragic, soc anafilactic, soc septic, intoxicatii medicamentoase, 
intoxicatii cu monoxid de carbon, cu alcool etilic, muscătura de sarpe veninos, arsuri, politraumatisme 
craniene, de coloană vertebrală, toracice, abdominale, ale membrelor, maxilofaciale si orl, oculare, 
electrocutarea.  
4. Suport vital de bază. 
5. Aspecte etice: scopul resuscitării, decizii de neîncepere a resuscitării, oprire a resuscitării, principiul 
autonomiei pacientului, comunicarea cu aparţinătorii. 
 
XX. ONCOLOGIE ŞI NURSING ÎN ONCOLOGIE 
1. Semne si simptome prezente în afecţiunile oncologice. 
2. Principalele afecţiuni oncologice: Cancerul bronhopulmonar, Cancerul gastric, Cancerul hepatic, 
Cancerul mamar. 
3. Culegerea de date (date subiectiv/obiective) prin diverse metode. 
4. Independenţa/Dependenţa. 
5. Priorităti de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienţă, profilaxia 
infecţiilor, prevenirea complicaţiilor, acceptarea imaginii de sine modificată. 
6. Intervenţii proprii (autonome). 
7. Intervenţii delegate. 
8. Resurse materiale. 
9. Pregătirea pacientului. 
10. Intervenţii specifice. 


