ASISTENT MEDICAL ORL
VARIANTA I – BAREM CORECTARE

1. Cauze locale ale epistaxisului.
- grataj digital – 2 pct
- tusea, strănutul – 2 pct
- prezența unor ulcerații ale septului nazal (ulcer Hojek) – 2 pct
- afecțiuni inflamatoare (viroze) – 2 pct
- tumori benigne, maligne – 1 pct
- polip sângerând al septului – 1 pct
2. Sfera de relații ierarhice din fișa postului
- subordonat (2 pct) – managerului, director medical, medic coordonator, asistentă
medicală coordonatoare (3 pct)
- are subordonați (2 pct) – infirmieri, îngrijitoare de curățenie (3 pct)
3. Cel mai frecvent, șocul anafilactic survine în următoarele circumstanțe etiologice:
- alergie medicamentoasă – 4 pct
- înțepătură de insectă – 3 pct
- alergie alimentară – 3 pct
4. În funcție de felul vasului care sângerează, enumerați de câte feluri pot fi hemoragiile.
- Hemoragii arteriale – 2,5 pct
- Hemoragii venoase – 2,5 pct
- Hemoragii capilare – 2,5 pct
- Hemoragii mixte – 2,5 pct
5. Măsuri de urgență în cazul corpilor străini intra-auriculari vii.
- se transformă într-unul inert – 3 pct
- instilare de ulei de parafină în conduct, ulei sau glicerină care asfixiază insecta –
3 pct
- aplicarea în fața conductului a unui tampon îmbibat cu eter, menținut timp de 310 minute - 2 pct
- extragerea se va face prin spălătură auriculară – 2 pct
6. Locul puncției venoase.
- venele de la plica cotului (basilică și cefalică) – 2 pct
- venele antebrațului – 2 pct
- venele de pe fața dorsală a mâinii – 2 pct
- venele subclaviculare – 1 pct
- venele femurale – 1 pct
- venele maleolare interne – 1 pct
- venele jugulare și epicraniene (mai ales la sugar și copil mic) – 1 pct

7. Care este metoda de aplicare a dezinfectantelor chimice în cazul barbotoarelor, Ord.
MS nr.961/2016?
- În funcție de materialul din care sunt fabricate, componentele vor fi curățate (2,5 pct),
dezinfectate cel puțin la nivel mediu (2,5 pct) și sterilizate în conformitate cu natura lor
și recomandările producătorului (2,5 pct). Barbotoarele sunt utilizate per pacient pe
durata internării acestuia (0,5 pct); se interzice menținerea barbotorului conectat după
externarea pacientului (1 pct), se interzice reutilizarea la alt pacient fără
dezinfecție/sterilizare (1 pct).
8. Care este procedura recomandată pentru dezinfecția mâinilor în cazul nivelului de risc
intermediar, conform Ord. MS nr.961/2016?
- spălare cu apă și săpun lichid (5 pct), urmată de dezinfecția igienică a mâinilor prin
frecare cu un antiseptic, de regulă pe bază de alcooli (5 pct)
9. Enumerați măsurile minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor
asociate asistenței medicale, conform Precauțiunilor standard din Ord. MS nr. 1101
din 2016.
- Igiena mâinilor care este esențială pentru a reduce riscul de răspândire a
infecțiilor (1 pct). Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în
toate situațiile clinice, cu excepția cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare
(de exemplu sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienților cu
infecție cu Clostridium difficile sau norovirus, situații în care trebuie utilizate
apa și săpunul (1 pct).
- Utilizarea echipamentului de protecție (de exemplu: mănuși, halate, protectoare
faciale), în funcție de expunerea anticipată (1 pct). Igiena mâinilor este
întotdeauna etapa finală după îndepărtarea și aruncarea echipamentului (1 pct).
- Practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea
bolilor infecțioase de la un pacient la altul (1 pct) sau între un pacient și
personalul medical în timpul preparării și administrării medicamentelor de uz
parenteral (1 pct).
- Manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale (1 pct) sau
contactul cu suprafețe potențial contaminate din imediata apropiere a
pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase
de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul
manipulării echipamentelor medicale și contactul cu obiecte sau suprafețe de
mediu (1 pct).
- Igiena respiratorie și eticheta de tuse (tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de
batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 1 metru față de
celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor) ca element al precauțiilor standard
care se adresează în primul rând pacienților și însoțitorilor acestora cu
simptomatologie de posibilă infecție respiuratorie care se aplică oricărei
persoane cu asemenea manifestări care intră în unitatea sanitară (1 pct). Acest
element al precauțiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a
infecțiilor respiratorii și trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de
recepție și de triaj ale pacienților) (1 pct).

10.Criterii de utilizare și păstrare corectă a produselor antiseptice.
- un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat – 1 pct
- se respectă întocmai indicațiile de utilizare de pe eticheta produsului – 1 pct
- se respectă concentrația și timpul de contact precizate în avizul produsului – 1
pct
- pe flacon se notează data și ora deschiderii și data limită până la care produsul
poate fi utilizat – 1 pct
- la fiecare utilizare flaconul trebuie deschis și închis corect – 1 pct
- flaconul se manipulează cu atenție – 0,5 pct
- este interzisă transvazarea în alt flacon – 0,5 pct
- este interzisă recondiționarea flaconului – 0,5 pct
- este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon – 1 pct
- este interzisă amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite
– 0,5 pct
- se recomandă alegerea produselor care se utilizează ca atare și nu necesită diluție
– 1 pct
- flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură – 1
pct

