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1. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul
public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru: 

a) Nu este obligatorie încheierea unei asigurări de răspundere civilă.

b) Pentru bunuri.

c) Greșeli în activitatea profesională.

2. În categoria deşeuri anatomo-patologice sunt incluse următoarele: 

a) Fragmente şi organe umane (lichide organice, material biopsie rezultat din
blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică, recipiente de sânge şi sânge).

b) Pansamentele impregnate cu sânge, seringi folosite, tubulatura transfuzoarelor,
pungi de sânge.

c) Deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice.

3. Identificați varianta falsă referitoare la atribuțiile asistentului medical în
cadrul unei intervenții endoscopice: 

a) Participă la pregătirea pacientului și asigură poziţia pacientului în timpul
examenului.

b) Îngrijește și supraveghează starea pacientului înainte și după examen.

c) Obţine consimţământul informat și explică pacientului derularea examinării.

4. Precizați care variantă este adevărată din următoarele enunțuri: 

a) Asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să
asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV
sau bolnavi de SIDA.

b) Păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau
bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau
asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de
persoane.

c) Între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui
pacient nu trebuie să fie comunicate.

5. La sugarul mic necesarul de apă pe Kg/corp este: 

a) 100ml /kg corp /zi;

b) 200 ml/kg corp /zi;

c) 50 ml /kg corp /zi;



6. Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi respectiv de asistent
medical se exercită pe teritoriul României: 

a) În regim salarial şi/sau independent.

b) Numai în regim salarial.

c) În regim independent.

7. În schema calendarului de vaccinări obligatorii vaccinul antihepatitic B se
face: 

a) În primele 24 de ore după naștere.

b) La 4 luni.

c) La 3 -7 zile de la naștere.

8. Una din complicațiile tardive postransfuzionale care pot apărea la copilul
căruia i se administrează o transfuzie este: 

a) Contaminarea cu virus hepatitic B sau C.

b) Cefalee, dispnee.

c) Icter hemolitic, hipotensiune arterială.

9. Una din formele de hepatită de mai jos se transmite parenteral: 

a) Hepatita B.

b) Hepatita E.

c) Hepatita A.

10. Unul dintre oligoelementele următoare are rol în hematopoieză: 

a) Florul.

b) Cuprul.

c) Iodul.

11. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la testul Bowie & Dick : 

a) Este o fiolă de plastic care are în interior un strip impregnat cu Geobacillus
stearothermophilus.

b) Este un test de verificare a penetrării aburului la autoclav.

c) Este un strip impregnat cu Bacillus Atrophaeus pentru sterilizarea cu aer cald.

12. Bifați varianta corectă referitoare la aspectele care vizează dreptul la
confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului conform legii
drepturilor pacientului: 

a) Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul
acestuia.

b) Informațiile medicale care sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditați, implicați în tratamentul pacientului sunt comunicate doar cu exprimarea
consimțământului pacientului.

c) Pacientul nu poate desemna o persoană care să poată avea acces deplin, atât în
timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter
confidențial din foaia de observație.

13. Vă rugăm să identificați care dintre testele meționate mai jos nu sunt
prevăzute în protocolul de efectuare a testelor pretransfuzionale al spitalului
stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1224/ 2006: 

a) Testul Quick și viteza de sedimentare.



b) Determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient.

c) Depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi
politransfuzaţi.

14. Pentru Mycobacterium tuberculosis se utilizează: 

a) Colorația Ziehl – Nielsen.

b) Colorația Gram.

c) Colorația Giemsa.

15. Scala Lawton reprezintă un instrument de: 

a) Evaluare funcţională a vârstnicului.

b) Evaluare a riscului de dezvoltare a escarelor la vârstnici.

c) Evaluare a riscului de cădere la vârstnici.

16. Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este dovedită prin: 

a) Documente de studii care atestă formarea în profesie.

b) Orice documente.

c) Certificatul de membru.

17. Secretul profesional: 

a) Nu există și față de aparținători , colegi sau alte persoane din sistemul sanitar
neinteresate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul
pacientului.

b) Are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul
medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața
intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic,
prognosctic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte,
inclusiv rezultatul autopsiei.

c) Nu este obligatoriu.

18. Insuficiența respiratorie acută poate să apară în condițiile unui aer viciat
prin: 

a) Căderea CO2.

b) Scăderea O2.

c) Scăderea ventilației.

19. Tratamentul entorsei presupune: 

a) Repaus articular 1-2 zile, prin imobilizare într -o fașă sau bandaj elastic.

b) Repaus articular și imobilizare în aparat gipsat 4 săptâmâni.

c) Repaus articular și imobilizare în aparat gipsat 2 săptâmâni.

20. Precizați care dintre afirmațiile de mai jos nu fac parte din obiectivele
supravegherii expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul
sanitar la produse biologice: 

a) Evaluarea cunoștințelor personalului medical cu privire la precauţiunile standard și
aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.

b) Sensibilizarea personalului medical în sensul cunoaşterii riscului expunerii la sânge
şi la alte produse biologice şi a aplicării măsurilor de prevenire a acestor expuneri
accidentale şi a consecinţelor acestora.



c) Estimarea incidenţei expunerii accidentale la produse biologice a personalului,
estimarea incidenţei expunerii accidentale la produse biologice a personalului și
aplicarea corectă a măsurilor profilactice primare şi secundare

21. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moaşa şi
de asistent medical sunt: 

a) Competența, corectitudinea și comunicarea.

b) Profesionalismul, cooperarea şi empatia.

c) Experiența profesională, responsabilitatea și cinstea.

22. Rolul glucidelor în organism este 

a) Determină presiunea coloid -osmotică.

b) Protector, în jurul unor organe.

c) Plastic (structural).

23. Hidrartroza reprezintă: 

a) Prezența sângelui în articulație.

b) Prezența de lichid clar, de reacție, în articulație.

c) Prezența unui transudat în regiunile periarticular.

24. Pentru hemostază locală garoul se așează corect: 

a) Proximal față de plagă în hemoragiile arteriale.

b) Proximal față de plagă în hemoragiile venoase.

c) Distal față de plagă în cazul hemoragiilor arteriale.

25. Vitamina B1 mai este cunoscută sub denumirea de: 

a) Riboflavină.

b) Piridoxină.

c) Tiamină.

26. Complicația majoră în cazul dializei peritoneale este: 

a) Hidronefroza.

b) Peritonita.

c) Pielonefrita.

27. În infecția cu HIV există o „fereastră serologică” seronegativă deși
persoana este contagioasă, care durează: 

a) 6 – 12 săptămâni.

b) 1- 2 săptămâni.

c) 4 - 5 săptămâni.

28. Alimentația pe gastrostomă este o tehnică efectuată : 

a) Doar de personalul medical special instruit.

b) Poate fi realizată și de pacient după ce acesta a fost instruit în acest scop.

c) Doar de medic.

29. Una din cauzele prerenale de IRA ( insuficiență renală acută) este: 

a) obstrucția uretrală;

b) hipovolemia;



c) glomerulonefrita;

30. În cadrul procedurii de pregătire cutanată în faza preoperatorie, metodele
acceptate pentru îndepărtarea pilozității din zona supusă intervenției
chirurgicale sunt: 

a) Raderea mecanică a pilozităților.

b) Raderea și tunderea pilozităților.

c) Depilarea cu ajutorul cremei speciale și tunderea pilozităților.

31. În BPOC (bronhopneumonia cronică obstructivă) măsurile preventive
cuprind în primul rând: 

a) Expunerea la noxe respiratorii.

b) Întreruperea definitivă a fumatului.

c) Frecventarea zonelor aglomerate.

32. În cadrul protocolului postexpunere la produse biologice, atribuțiile
compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical din
spitalul în care s-a produs expunerea accidentală la produse biologice sunt: 

a) Urmăreşte apariţia semnelor evocatorii de infecţie HIV/VHB/VHC.

b) Înregistrează evenimentul în registrul propriu al expunerilor accidentale la produse
biologice.

c) Răspunde de informarea personalului cu privire la obligativitatea raportării
expunerii accidentale şi metodele de prevenire.

33. Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical
generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de: 

a) Organizațiile sindicale.

b) Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România.

c) Ministerul Educației.

34. Identificați care dintre activitățile menționate mai jos nu pot fi exercitate
de asistentul medical generalist în conformitate cu prevederile OUG nr.
144/2008: 

a) Administrarea tratamentului, conform prescripțiilor medicului.

b) Îngrijirea și asistarea mamei în timpul travaliului și monitorizarea stării fetusului în
utero prin mijloace clinice și tehnice adecvate.

c) Desfăsurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate
în cazul în care asistenții medicali generaliști sunt licențiați.

35. Registrele de evidență a sterilizării, alături de indicatorii fizico-chimici
corespunzători fiecărei șarje de sterilizare, au recomandarea de a fi păstrate
pe fiecare secție unde se efectuează procedura de sterilizare minimum: 

a) 3 ani.

b) 6 luni.

c) 12 luni

36. “Vitamina antipernicioasă” este numită: 

a) Vitamina B12.

b) Vitamina B6.

c) Vitamina B2.



37. Identificați afirmația eronată referitoare la dreptul pacientului la
informația medicală : 

a) Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care
informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

b) Pacientul nu are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

c) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum și la modul de a le utiliza.

38. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical este un document care cuprinde: 

a) Sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical în exercitarea profesiei.

b) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza
cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent
medical.

c) Proceduri de practică pentru asistenți medicali.

39. În ce situație este recomandată aplicarea procedurii de dezinfecție
igienice a mâinilor prin spălare cu apă și săpun antiseptic: 

a) Înainte și după utilizarea toaletei.

b) După contactul cu un pacient infectat și/sau cu obiectele din salonul acestuia.

c) Înainte de o intervenție chirurgicală.

40. Cauza principală (90- 95 %) în infarctul miocardic este: 

a) Ateroscleroza.

b) Coronarita.

c) Embolia.

41. Vă rugăm să alegeți varianta corectă referitoare la modul de realizare a
manevrelor de resuscitare la victima inconștientă și fără respirație prezentă: 

a) Se vor realiza 30 compresii toracice / 1 ventilație.

b) Se vor realiza 30 compresii toracice / 2 ventilații.

c) Se vor realiza 15 compresii toracice /2 ventilații.

42. Frecvența efectuării testelor de autocontrol în unitățile sanitare este
stabilită de: 

a) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.

b) Planul anual de prevenire, supraveghere și limitare a infecțiilor asociate îngrijirilor
medicale, elaborat de către serviciul/compartimentul și aprobat de comitetul director
al unității sanitare.

c) Planul anual de control întocmit de Direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București.

43. Vă rugăm să alegeți varianta corectă privind conduita asistentului medical
în cazul ultimului control pretransfuzional efectuat la patul pacientului: 

a) Ultimul control pretransfuzional cuprinde verificarea identităţii pacientului,
verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat, verificarea
compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient prin determinarea
grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient, determinarea grupului sanguin ABO şi Rh
(D) la unitatea de transfuzat, verificarea documentaţiei, înregistrarea în foaia de
observaţie.



b) Ultimul control pretransfuzional cuprinde monitorizarea funcțiilor vitale ale
pacientului, recoltarea analizelor de sânge recomandate de medicul curant și
monitorizarea reacțiilor adverse ale pacientului la administrarea produselor de sânge.

c) Ultimul control pretransfuzional cuprinde verificarea existenței consimțământului
pacientului, efectuarea hemoleucogramei, verificarea funcționalității liniei venoase,
monitorizarea funcțiilor vitale a pacientului și monitorizarea reacțiilor adverse la
administrarea produselor de sânge.

44. Activitatea de donare sânge se realizează în cadrul: 

a) Cabinetelor din ambulator special amenajate.

b) Secțiilor de anestezie și terapie intensivă.

c) Centrelor de transfuzie sau unităților mobile.

45. Identificați afirmația falsă referitoare la scopul principal al Codului de
etică și deontologie: 

a) Contribuie la recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de
societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.

b) Apără demnitatea şi prestigiul profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă
şi de asistent medical.

c) Promovează drepturile și obligaţiile profesionale ale asistenţilor medicali
generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

46. Dieta pacientului cu infarct miocardic este: 

a) Hipoglucidică.

b) Hipercalorică.

c) Hidro -zaharată în primele 2-3 zile.

47. În compoziția celulelor vii intră ca substanță de bază: 

a) Proteinele.

b) Lipidele.

c) Glucidele.

48. Identificați varianta corectă care se referă la asigurarea materialelor
necesare pentru efectuarea tehnicii de aspiraţie gastrică: 

a) Tavă sau cărucior pentru materiale, sonde radioopace de cauciuc sau din material
plastic sterile, seringa de 20 ml, seringă Guyon (50 ml) sterilă, tăviţă renală, soluţie
pentru lubrifiere (aqua gel), mănuşi de unică folosinţă, comprese, pungă colectoare
pentru colectarea conţinutului, pahar mat, leucoplast, prosoape, şerveţele de hârtie,
câmp pentru protecţia lenjeriei.

b) Sonda Nelaton, seringa de 20 ml, seringă Guyon (50 ml) sterilă, tăviţă renală,
soluţie pentru lubrifiere (aqua gel), mănuşi de unică folosinţă sterile, pungă colectoare
pentru colectarea conţinutului, pahar mat, leucoplast, prosoape, şerveţele de hârtie,
câmp pentru protecţia lenjeriei.

c) Cărucior pentru materiale, sondă Foley, seringa de 20 ml, seringă Guyon (50 ml)
sterilă, tăviţă renală, soluţie pentru lubrifiere (aqua gel), mănuşi de unică folosinţă
sterile, comprese, pungă colectoare pentru colectarea conţinutului, pahar mat,
leucoplast, prosoape, şerveţele de hârtie, câmp steril pentru protecţia lenjeriei.

49. În evaluarea stării pansamentului vor fi evaluate cu prioritate următoarele
aspecte: 

a) Diureza și ingestia lichidiană zilnică.



b) Funcțiile vitale: puls, tensiune arterială, respirație, saturație de oxigen,
temperatură.

c) Existența secreţiei, cantitatea, aspectul, culoarea, mirosul acesteia.

50. Eliberarea copiilor documentelor medicale de către unităţile sanitare
trebuie să fie realizată în termen de maximum: 

a) 48 de ore de la înregistrarea solicitării.

b) 7 zile de la înregistrarea solicitării.

c) 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

51. Bolnavii cu tuse convulsivă sub tratament antibiotic sunt izolați la
domiciliu: 

a) 5 zile;

b) 21 zile .

c) 10 zile ;

52. Identificați care dintre patologiile menționate mai jos nu au indicație
pentru spălătură gastrică: 

a) Stenoză pilorică pentru îndepărtarea stazei.

b) Intoxicaţii alimentare și supradozarea medicamentelor.

c) Rectocolita ulcerohemoragică.

53. Incubația în gripă este: 

a) Lungă 20 zile.

b) Fixă 5 zile.

c) Scurtă 11 -36 ore.

54. Arsurile de gradul II: 

a) Implică numai epidermul.

b) Distrug în totalitate epidermul și dermul.

c) Implică epidermul și o parte din structurile dermului.

55. Supravegherea clinică şi paraclinică a pacientului în perioada
postoperatorie vizează: 

a) Doar mobilizarea imediată și reluarea alimentației.

b) Doar diminuarea durerii.

c) Starea de cunoştinţă, funcțiile vitale (P, T.A., T° şi frecvenţa respiratorie), starea
plăgii: aspectul pierderilor exteriorizate prin drenuri sau prin pansament, reluarea
tranzitului și constantele biologice la indicaţia medicului.

56. Avizul anual se acordă: 

a) Numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă 3 luni.

b) Numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă pentru anul respectiv.

c) Nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în
activitatea profesională.

57. Identificați care dintre activitățile mai jos menționate nu se defășoară în
unitatea de transfuzie sanguină: 



a) Recoltarea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine.

b) Efectuarea testelor pretransfuzionale.

c) Prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau
componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional.

58. Pentru respectarea dozelor, echivalența pentru medicamentele sub formă
de pulbere pentru “o linguriță rasă” este: 

a) 2,5 – 5 gr.

b) 1,5 – 2,5 gr.

c) 1 – 1,5 gr.

59. Identificați în care situație un asistent medical generalist, moașă sau
asistent medical nu își poate exercita profesia pe teritoriul României: 

a) Se află într-o stare de incompatibilitate.

b) Sunt posesori ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist,
moașă și asistent medical și sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea
profesiei.

c) Sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România.

60. Scala şi indexul Barthel evaluează: 

a) Capacitatea vârstnicului de a realiza activităţile de îngrijire personală mai
complexe, referindu-se la activităţile necesare pentru a-şi susţine traiul autonom cum
ar fi: capacitatea de a folosi telefonul, de a găti, de a face cumpărături, de a spăla
rufe, de a gestiona resursele financiare, de a-şi administra medicaţia şi de a-şi pregăti
masa.

b) 10 funcţii în autoîngrijire: hrănirea, mutarea din căruciorul cu rotile în pat şi invers,
efectuarea igienei personale, deplasarea până şi de la toaletă, îmbăierea, deplasarea
pe suprafeţe drepte, fără denivelări, împingerea căruciorului cu rotile, urcarea şi
coborârea scărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, menţinerea continenţei intestinale,
controlarea vezicii urinare.

c) Activităţile traiului de zi cu zi al vârstnicului fiind o metodă foarte des folosită
pentru evaluarea abilităţilor de a realiza 6 activităţi zilnice de îngrijire personală:
îmbăiere, îmbrăcare, asigurarea igienei, transferul, controlul sfincterelor, hrănirea.

61. Supravegherea funcțiilor vitale, starea pansamentului și volumul
drenajelor în perioada imediată postoperatorie până la revenirea stării de
cunoştinţă a pacientului se va realiza din: 

a) 15 în 15 minute.

b) 30 în 30 minute.

c) 60 în 60 minute.

62. În entorse, suprafețele articulare: 

a) Se deplaseaza permanent, pierzându-și raporturile între ele.

b) Execută între ele mișcări normale.

c) Nu se îndepărtează complet una față de cealaltă.

63. Protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice
cuprinde următoarele etape principale: 

a) Spălare cu apă şi săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact
conform recomandărilor producătorului.



b) Recoltarea eşantioanelor de sânge de la personalul expus accidental în maximum 2
ore de la momentul expunerii.

c) Îngrijire de urgenţă în funcție de tipul de expunere, chimioprofilaxie, pentru infecţia
HIV, administrată în funcţie de tipul expunerii, starea pacientului-sursă și vaccinare
postexpunere în funcție de recomandarea medicului specialist.

64. Factorii de mediu care influenţează riscul de cădere la pacientul vârstnic
sunt: 

a) Podelele alunecoase și denivelate și scările.

b) Osteoporoza.

c) Disfuncţiile vestibulare.

65. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al
acestuia nu este obligatoriu: 

a) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;

b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție
medicală de urgență;

c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate
din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului.

66. Identificați afirmația eronată referitoare la reluarea alimentației în
perioada postoperatorie: 

a) Realimentarea se face după reluarea tranzitului intestinal pentru materii fecale, în
general după 3-4 zile.

b) Reluarea alimentaţiei se face într-o manieră progresivă în funcţie de intervenţia
realizată, cu ajutorul dieteticianului.

c) Reluarea alimentaţiei se realizează cît mai curând posibil, respectând preferințele
pacientului.

67. Vă rugăm să bifați varianta corectă care face referire la elementele
obligatorii în etichetarea recipientelor de colectare a deșeurilor periculoase: 

a) Pictograma "Pericol biologic", numele sectiei din care provine deșeul si data
eliminarii.

b) Tipul deşeului, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (I sau kg),
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana
responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive.

c) Unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu
manipularea lui, data umplerii definitive.

68. O complicație apărută în insuficiența renală acută este: 

a) Supraîncarcarea sodică și hidrică.

b) Hipokaliemia.

c) Hipercalcemia.

69. Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor
și Asistenților Medicali din România este alcătuit din: 

a) Președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București.

b) Reprezentantul autorităţii de stat.

c) Președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București, și
reprezentantul autorității de stat.



70. Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6
luni se sancţionează cu: 

a) Avertisment.

b) Suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.

c) Mustrare.

71. Identificați care dintre scalele de mai jos reprezintă scale de evaluare
funcţională a vârstnicului: 

a) Scala Bates-Jansen, Scala Downton, Scala Edinburg.

b) Scala Katz, Scala Lawton, Scala Barthel.

c) Scala Braden, Scala Norton, Scala Waterlow.

72. Semnul Koplik are mare valoare diagnostică pentru: 

a) rujeolă;

b) rubeolă;

c) oreion.

73. Cea mai mare doză de medicament suportată de organism fără să apară
fenomene toxice este: 

a) Doza terapeutică.

b) Doza toxică.

c) Doza maximă.

74. Conduita de urgență în angina pectorală presupune: 

a) Administrarea de hemisuccinat de hidrocortizon.

b) Administrare de mialgin.

c) Administrare de nitroglicerină sublingual.

75. In infarctul miocardic examenul de laborator arată: 

a) Scăderea fibrinogenului.

b) Creșterea transaminazelor.

c) Leucopenie.

76. Este cunoscut efectul teratogen asupra sarcinii în primele 3 - 4 luni a
virusului: 

a) Rujeolic

b) Rubeolic

c) Urlian

77. La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, depunerea jurământului 

a) Nu este obligatorie.

b) Este obligatorie.

c) Este opțională.

78. Identificați care dintre activitățile mai jos menționate nu sunt
recomandate în strategia de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale
prevăzută de cerințele legale actuale privind gestionarea deșeurilor medicale: 



a) Utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice
periculoase și tratarea deşeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la
temperaturi scăzute.

b) Achiziţionarea materialelor de unică folosință.

c) Separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele
corespunzătoare fiecărei categorii și eliminarea finală în condiţii corespunzătoare.

79. În situația în care la locul de muncă v-ați accidentat prin expunere
percutanată la produse biologice, ce măsuri aplicați în cadrul îngrijirii de
urgență: 

a) Spălare cu apă şi săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact
conform recomandărilor producătorului.

b) Spălare cu ser fiziologic sau cu apă 5 minute.

c) Spălare cu apă şi săpun 5 minute.

80. În examenul de urină proba “celor 3 pahare” stabilește proveniența: 

a) Hematuriei.

b) Piuriei.

c) Albuminuriei.

81. Agentul etiologic al oreionului este: 

a) Virusul urlian.

b) Virusul varicelo – zosterian.

c) Virusul Epstein -Barr.

82. Atunci când două suprafețe articulare nu mai au nici un contact între ele,
leziunea se numește: 

a) Luxație completă.

b) Subluxație.

c) Entorsă.

83. Derivațiile unipolare ale membrelor în EKG sunt: 

a) V1, V2, V3 V4, V5 V6,.

b) D I, D II, D III.

c) aVR, aVL, aVF.

84. Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România, precum și organele de conducere ale
filialelor județene, respectiv a municipiului București se subordonează din
punct de vedere ierarhic: 

a) Consiliului national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaselor și
Asistenților Medicali din România.

b) Președintelui Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaselor și Asistenților
Medicali din România.

c) Adunării generale.

85. Identificați afirmația eronată referitoare la scopul spălăturii vaginale : 

a) Stimularea micțiunii.

b) Prevenirea iritaţiilor şi escoriaţilor.

c) Îndepărtarea mirosului.



86. Rujeola are incubația: 

a) Scurtă 2-3 zile.

b) Fixă 10 zile.

c) Lungă 21 – 25 zile.

87. Majoritatea vaccinurilor se păstrează: 

a) La congelator.

b) La temperatura camerei.

c) În frigider la 4 – 8 grade Celsius.

88. În infarctul miocardic febra, de obicei moderată, apare în: 

a) Primele 6 ore.

b) După 72 de ore.

c) Primele 24 – 48 ore.

89. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de
tratament asupra unui minor, consimțământul: 

a) Trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de
urgență.

b) Este optional.

c) Nu este obligatoriu consimțământul reprezentantului legal.

90. Care dintre afirmațiile de mai jos nu constituie încălcări ale regulilor
etice: 

a) Blamarea şi defăimarea profesională.

b) Jignirea şi calomnierea profesională.

c) Absentarea nemotivată de la locul de muncă sau întârzierile repetate la programul
de lucru.

91. Care din următoarele atribuții nu aparțin asistenților medicali care își
desfășoară activitatea în unitățile de transfuzii din spitale : 

a) Răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse
posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui
total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor
pretransfuzionale.

b) Recoltează și efectuează testările pretransfuzionale.

c) Supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de
transfuzie sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în
funcţionarea acestora, conform procedurilor standard.

92. Testarea receptivității prin testul Schick se face în: 

a) febră tifoidă;

b) difterie.

c) tifos;

93. Nitroglicerina poate provoca efecte neplăcute, printre care: 

a) Paloarea feței.

b) Cefalee cu valuri de căldură.

c) Hipertensiune arterială.



94. În varicelă erupția se caracterizează prin: 

a) Lipsa din axile.

b) Distribuție centripetă.

c) Distribuție centrifugă.

95. După finalizarea alimentației pe gastrostomă asistentul medical va
recomanda pacientului să adopte : 

a) Poziţia lateral stânga.

b) Poziţia de decubit dorsal.

c) Poziţia şezândă sau semişezândă.

96. Vă rugăm să identificați care dintre testele meționate mai jos nu sunt
prevăzute în protocolul de efectuare a testelor pretransfuzionale al spitalului
stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1224/ 2006: 

a) Determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient.

b) Depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi
politransfuzaţi.

c) Testul Quick și viteza de sedimentare.

97. Deşeurile periculoase marcate cu simbolul asterisc (*) sunt clasificate ca
fiind deșeuri: 

a) Nepericuloase.

b) Citotoxice.

c) Periculoase.

98. Profilaxia tuberculozei prin creșterea rezistenței specifice cuprinde: 

a) Vaccinarea antituberculoasă.

b) Cultură fizică și sport.

c) Îmbunătățirea condițiilor de mediu.

99. Înscrierea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților
medicali se face la: 

a) Filiala judeţeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare
activitatea, la filiala judeţeană în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa ori, în
situaţii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

b) Direcția de Sănătate Publică.

c) Ministerul Sănătății.

100. Tratamentul luxației presupune: 

a) Repaus articular și imobilizare cu aparat gipsat 2-3 săptămâni.

b) Repaus articular 1-2 zile prin imobilizare cu bandaj elastic.

c) Repaus articular și imobilizare cu aparat gipsat 6 săptâmăni.


