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1. Care dintre următoarele aspecte nu este de competența asistentului medical:
a) Analizează semnele și simptomele specifice afecțiunilor aparatului digestiv;
b) Prescrie tratamenul în funcție de diagnosticul stabilit;
c) Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

2. Identificați șirul care conține numai afecțiuni specifice aparatului digestiv:
a) Esofagita de reflux, colecistita acută, sindroame pancreatice;
b) Ciroza hepatică, hipertensiunea arterială, obezitatea;
c) Gastrita acută și cronică, ulcerul gastroduodenal, diabetul zaharat.

3. Care dintre răspunsuri conține semne clinice care nu sunt specifice afecțiunilor
aparatului digestiv?
a) Durere, tulburări de tranzit, icter;
b) Denutriție, tahicardie, flatulență;
c) Vărsături, edeme, inapetență.
4. Care dintre următoarele diagnostice de nursing nu este specific afecțiunilor aparatului
digestiv?
a) Alterarea nutriției legată de greață;
b) Alterarea confortului legată de crampe intestinale;
c) Perturbarea stimei de sine.
5. Alegeți răspunsul în care se enumeră numai intervenții specifice afecțiunilor aparatului
digestiv:
a) Aspirația digestivă continuă, clisma exploratoare;
b) Spălătura gastrică, bronhoscopia;
c) Colonoscopia, recoltarea secrețiilor nazale.
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6. Pregătirea psihică a bolnavului constă în:
a) Informare,
explicare,
asigurarea
confortului
psihic,
obținerea
consimțământului;
b) Informare, explicare, golirea colonului, obținerea consimțământului.

7. Care dintre răspunsuri este o enumerare de instrumente specifice gastroenterologiei?
a) Sondă de aspirație, oxigen, electrocardiograf;
b) Canulă rectală, sondă de aspirație, esofagoscop.

8. Care dintre următoarele intervenții nu este o intervenție proprie a asistenului medical?
a) Comunicarea;
b) Administrarea tratamentului general și local;
c) Stabilirea medicației de administrat.

9. Pregătirea fizică a pacientului constă în:
a) Poziție adecvată, igienă, crearea câmpului operator, golirea colonului, sistarea
alimentației pe cale orală;
b) Informare, explicare, obținerea consimțământului.

10. Semne clinice ale afecțiunilor chirurgicale sunt:
a) Febră, vărsătură, durere;
b) Anemie, insuficiență respiratorie, tulburări de comportament.
11. Care dintre următoarele afecțiuni nu este specifică afecțiunilor chirurgicale?
a) Cancerul de colon;
b) Tuberculoza pulmonară;
c) Furunculul.
12. Care șir conține doar modalități corecte și legale prin care asistentul medical poate
culege date?
a) Interviu, observație clinică, studiul documentelor medicale;
b) Discuții cu echipa de îngrijire, cercetare documente medicale, investigații
inițiate de către asistentul medical.
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13. Ritmul de administrare al medicamentelor este:
a) Menţionat zilnic in fisa bolnavului;
b) Cel utilizat şi de alţi bolnavi;
c) Indicat de farmacistul spitalului;
d) Cel solicitat de bolnav.
14. Asistentul medical trebuie să verifice înainte de administrarea unei doze:
a) Firma producătoare a medicamentului;
b) Trusa de urgeență;
c) Doza zilnică prescrisă.
15. Pregătirea preoperatorie constă în:
a) Pregătirea generală;
b) Pregătirea locală;
c) Ambele;
d) Nu este obligatorie.
16. Stabiliți care este afirmația falsă:
a) Confortul și igiena bolnavului sunt asigurate periodic, în funcție de
disponibilitatea asistentului medical.
b) Confortul și igiena bolnavului sunt aisgurate o dată pe zi.
c) Confortul și igiena bolnavului sunt asigurate periodic și ori de câte ori este
nevoie.

17. Alegeți răspunsul corect:
a) La încheierea operației chirurgicale, locul pe care este aplicat pansamentul final
trebuie să fie umed.
b) Pansamentul aplicat trebuie să fie bine întins.
c) Aplicarea pansamentului final este intervenția proprie a asistentului, nefiind
necesare indicațiile medicului.
18. Stabiliți valoarea de adevăr a următorului fragment:
„Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot
face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau
sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de
pacienţi.”
a) Adevărat;
b) Fals.
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19. Alegeți enunțul corespunzător:
a) În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moașa și asistentul
medical au dreptul să își abandoneze pacienții și să își salveze propria viață;
b) În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul
medical nu au dreptul să îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal
al unei autorităţi competente, conform legii.
20. Prin natura meseriei sale, asistentul medical află detalii din viața privată a pacienților,
precum și aspecte legate de evoluția bolii, prognostic, tratament, dar și rezultatul
autopsiei în cazul decesului. Alegeți una dintre următoarele afirmații:
a) Asistentul nu este obligat să păstreze secrete aceste informații, indiferent de
dorința pacientului.
b) Secretizarea acestor informații este obligatorie conform codului de etică, cu
excepția cazului în care pacientul a consimțit să le dezvăluie.
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