Nr. 7113/12.02.2015

ANUNT
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante :
 Profesor C.F.M. - Unitate Urgente Neurovasculara – 1 post
 Logoped - Unitate Urgente Neurovasculara – 1 post
 Asistent medical specialitatea medicina generala - U.P.U. – 2 posturi
 Asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala - U.P.U. – 2 posturi
 Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Clinica A.T.I. – 10 posturi
 Operator – Sectia Clinica A.T.I. – 2 posturi
 Infirmiera - U.P.U. – 8 posturi
 Brancardier - U.P.U. – 5 posturi
 Portar - Serv. Administrativ – 6 posturi

Dosarul de concurs se va depune in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului,
respectiv in perioada : 16.02.2015 – 27.02.2015 – inclusiv la Serv. R.U.N.O.S., si va contine
urmatoarele documente :
 Dosar plic
 Cerere de inscriere privind postul
 Curriculum vitae
 Copia actului de identitate
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
o Pentru asistenti medicali dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de
raspundere civila ( in copie )
 Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 Cazierul judiciar ( pentru operatori si portari )
 Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate
 Taxa concurs 100 lei achitata la caseria S.U.U.B. ( etaj 1 )
Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica.
Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face
contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Profesor C.F.M.
1. Kinetologia medicala – Mariana Cordun Ed. Axa 1999
2. Kinetoterapia pasiva – C-tin Albu, Tiberiu L., Ed.Polirom 2004
3. Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala – Iaroslav Kiss, Ed. Medicala Bucuresti 1999
4. Kinetoterapia profilactica, terapeutica si de recuperare – Sbenghe T., Ed. Medicala Bucuresti 1987

Logoped
1. Rosca, Al., Tratat de psihologie experimentala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1963
2. Dulamea, St., Apraxia constructiva: forme clinice si aspecte fiziopatologice, Teza de doctorat, IMF,
1978
3. Dulamea, Adriana, Afazia:diagnostic si recuperare, Ed. Universitara, Bucuresti, 2011
4. KoryCalomfirescu, Stefania, Tulburari de limbaj in accidentele vasculare cerebrale, Ed. Dacia, Cluj
Napoca, 1989
5. KoryCalomfirescu, Stefania, Afazia in accidentele vasculare cerebrale, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1989
6. Bajenaru, Ovidiu; Popescu, O.Bogdan, Elemente esentiale de neurologie clinica, Ed. Medicala
Amalteea, Bucuresti, 2009
7. Voinescu, I., Agnozii, apraxii, afazii, vol. IV, Partea a II-a din Tratatul de Neurologie si
Neurochirurgie, Ed. Medicala, Bucuresti, 1981
8. Kreindler, A, Agnozii si apraxii, Ed. Academiei, Bucuresti, 1971
9. Botez, M. I., Neuropsihologie clinica si neurologia comportamentului, Ed. Medicala, Bucuresti, 1996

Asistent medical specialitatea medicina generala - U.P.U
1. Urgente medico - chirurgicale de L.Titirca;
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile
sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ord. Nr.916/2006 - privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare ;
5. OUG 144 /2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale.

Asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala - U.P.U
1. Norme de tehnica radiologica – Mihai Lungeanu
2. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare
5. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
6. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare
Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Clinica A.T.I.
Tematica pentru proba scrisă
1. Procesul de îngrijire - definiţii, etape, plan de îngrijire- nevoi fundamentale - tehnici de îngrijire a
bolnavilor
2. Administrarea medicamentelor - definiţii, reguli, metode, tehnici de administrare a
medicamentelor
3. Recoltarea produselor biologice şi patologice
4. Urgenţe medico- chirurgicale - resuscitare cardio-respiratorie politraumatisme – fracturi, entorse,
luxaţii, hemoragii, hemostaza - transportul pacienţilor politraumatizaţi , urgențe în afecţiuni
respiratorii, în afecţiuni cardiovasculare, în obstetrică- ginecologie.
5. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni respiratorii – educaţie pentru sănătate - manifestări de
independenţă, dependenţă, (semne şi simptome specifice) - diagnostice de îngrijire - obiective şi
intervenţii - tehnici de evaluare - plan de îngrijire
6. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare - educaţie pentru sănătate - manifestări de
independenţă , dependenţă, (semne şi simptome specifice) - diagnostice de îngrijire - obiective şi
intervenţii - tehnici de evaluare - plan de îngrijire

7. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni neurologice - educaţie pentru sănătate - manifestări de
independenţă ,dependenţă (semne şi simptome specifice) - diagnostice de îngrijire - obiective şi
intervenţii - tehnici de evaluare - plan de îngrijire
8. Îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase - educaţie pentru sănătate - manifestări de
independenţă ,dependenţă (semne şi simptome specifice) diagnostice de îngrijire - obiective şi
intervenţii - tehnici de evaluare - plan de îngrijire
9. Îngrijirea pacienţilor în ATI - manifestări de independenţă, dependenţă (semne şi simptome
specifice) - diagnostice de îngrijire - obiective şi intervenţii - tehnici de evaluare - plan de îngrijire
10. Îngrijirea pacienţilor cu afectiuni chirurgicale - manifestări de independenţă, dependenţă (semne
şi simptome specifice) - diagnostice de îngrijire - obiective şi intervenţii - tehnici de evaluare- plan
de îngrijire
Tematica pentru proba practică:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resuscitarea cardiorespiratorie la adult- manevre efectuate pe manechin
Aborduri venoase periferice
Montarea unei perfuzii
Setarea alarmelor la monitorul de funcții vitale
Aspirația traheală pe sondă de intubație
Administrarea unei transfuzii sanguine
Setarea unei seringi automate cu medicatie vasoactivă( inotrop/vasopresor)
Asepsie și antisepsie la patul bolnavului critic
Discuția cu familia pacientului critic și/sau decedat în reanimare- transmiterea veștilor cu impact
negativ

Interviul- realizat conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs care urmărește:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Abilități și cunoștințe impuse de funcție
Capacitatea de analiză și sinteză
Motivația candidatului
Comportamentul în situații de criză
Capacitatea de a lucra în echipă
Empatia pentru pacientul critic

BIBLIOGRAFIE- Asistent medical specialitatea medicina generala – Sectia Clinica A.T.I.
1) Urgente medico-chirurgicale de L. Titirca;
2) Chiru F, Chiru G, Moraru L- Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru
şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti, 2001 ;
3) Codul de etica si deontologie al asistentului medical;
4) Ord. Nr. 916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor
nozocomiale in unitatile sanitare;
5) OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa
si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

6) Ord. Nr. 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7) Gestionarea deseurilor medicale – Ord. Nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. Definitii / Clasificari/
Colectarea la locul procedurii / Ambalarea deseurilor / Depozitare temporara;
8) Manual de prim ajutor calificat www.ms.ro/Asistenta medicala de urgenta;
9) Informatii pentru apartinatorii pacientilor din Reanimare www.suub.ro/clinica ATI;
10) Regulile de conduita interna de pe site-ul SUUB/www.suub.ro/clinica ATI;
11) Borundel C – Manual pentru cadre medii, Ed. Medicala 2000;
12) Daschievici S., Mihăilescu M.- Chirurgie, Ed. Medicală, 2002
13) Mozes C.- Tehnica îngrijirii bolnavului, Ed.Medicală, Bucureşti, 2006
14) Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L.- Ghid de nursing, OAMMR, 2006
15) Chiru F, Marcean C, Simion S, Iancu E- Urgenţele Medicale, manual – sinteză pentru asistenţi
medicali, Vol. I, Ed. RCR Print, Bucureşti, 2003

Operator
1. Utilizarea aplicatiei Hospital Manager Suite
2. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell)
3. Utilizare sistem de operare Windows
4. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
liberea circulatie a acestor date .
5. Legea nr.46/2003 pentru drepturilor pacientului .
6. Regulament de organizare si functionare al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)
7. Regulamentul intern al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)
8. Codul bunelor maniera astazi – Aurelia Manescu, ed.Humanitas 2007

Infirmiera
1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicaleDefinitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
3. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
4. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Brancardier
1. Ordinul 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1art 42.
2. Gestionarea deseurilor medicale - ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Portar
1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
-

Cap. II – Formele de paza
Sectiunea a 2- a – Paza cu gardieni publici si paza proprie

2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
-

Cap. IV – Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
Sectiunea 1 – Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
-

Cap. V – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza
Sectiunea a 3- a – Dotarea personalului de paza

4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
-

Cap. VI – Atributiile personalului de paza si garda de corp

Sectiunea 1 – Atributiile personalului de paza
5. Norme metodologice nr. 11/2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
6. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 333/2003

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti - Serv.R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau
021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.

