
Asistent medical generalist 
Competenţe dobândite conform O.METC nr. 2713/29.11.2007 
 Descrie elementele de fiziologie (pe aparate şi sisteme) ale corpului uman;  
 Analizează principalele tipuri de organisme cu potenţial patogen la om; 
 Aplică normele de prevenire a transmiterii infecţiilor şi metodele de combatere a organismelor 

patogene;  
 Stabileşte importanţa enzimelor, hormonilor şi vitaminelor în reglarea funcţiilor organismului; 
 Clasifică bolile cu transmitere genetică şi precizează rolulul factorilor teratogeni;  
 Explică tehnicile fizice utilizate în explorarea imagistică;  
 Descrie noţiuni elementare de radiobiologie; 
 Sintetizează principalele noţiuni de radioterapie;  
 Analizează noţiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică); 
 Sintetizează competențele profesionale,calitățile şi abilităţile personale specifice asistentului 

medical; 
 Analizează nevoile fundamentale specifice fiinţei umane; 
 Aplică procesul de îngrijire (nursing); 
 Aplică tehnicile de nursing şi investigaţiile; 
 Administrează medicamentele; 
 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte 

profesionale semnificative; 
 Aplică legislaţia sanitară; 
 Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice; 
 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii 

cu afecţiuni respiratorii, digestive, nefrologice, urologice, chirurgicale, toracice, ORL, 
oftalmologice, hematologice, ortopedico-traumatice, reumatismale, dermatologice, 
infectocontagioase, endocrine, metabolice şi de nutriţie, ginecologice, oncologice, neurologice, 
psihice şi cardiovasculare; 

 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing);  
 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate; 
 Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni; 
 Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii; 
 Acordă îngrijiri într-un mediu terapeutic securizant; 
 Identifică problemele de dependenţă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii 

vârstnici, la pacienţii cu stări avansate şi terminale de boală şi la copii; 
 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor grave şi urgenţelor. 
 

    Asistentul medical generalist poate lucra în: spitale, policlinici, cabinete 
medicale individuale, cabinete medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ, 
unităţi de producţie, instituţii de îngrijire din orice ţară europeană. 
 


