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medicali în rețeaua de cabinete medicale școlare.
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TEMATICĂ

1. Îngrijirea copilului sănătos în diferite perioade ale creșterii și
dezvoltării.Aprecierea stării de sănătate.
2. Comunicarea cu copilul.
3. Îngrijirea copilului în colectivitate.
4. Riscurile și prevenirea accidentelor în copilărie.
5. Alimentația copilului mic,a prescolarului si a adolescentului.
6. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni ale aparatului respirator.
7. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni ale aparatului digestiv și a
glandelor anexe.
8. Urgențele abdominale.
9. Îngrijirea pacientilor cu boli infecto-contagioase.Prevenirea
bolilor infectioase in scoli.
10. Îngrijirea pacientilor cu afectiuni neurologice(epilepsie) și
urgente neurologice.(coma)
11. Îngrijirea pacientului cu afectiuni endocrine (afectiuni ale
glandelor suprarenale,paratiroide si a glandei tiroide.)
12. Urgențe otorinolaringologice
13. Urgente în oftalmologie
14. Îngrijirea copiilor în cazul diferitelor accidente, traumatisme.
15. Oboseala școlară.
16. Urgente datorate agentilor fizici si chimici.
17. Îngrijirea pacientului cu boli metabolice și de nutriție.
18.Asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și elevilor pentru
menținerea stării de sănătate a colectivităților și promovarea unui stil
de viață sănătos (Ordinul comun MS/ME 438/4629/2021)
19.Lista alimentelor nerecomandate elevilor și preșcolarilor și
principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și
adolescenți conform Ordinului M.S. nr.1563/2008
20..Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de
evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție.

