PROFILUL ABSOLVENTULUI
Competenţe generale şi specifice pentru absolventul programului de licență:
asistenţă medicală generală
Introducere
Asistentul medical generalist licenţiat, ca profesionist din domeniul de studiu sănătate , oferă
servicii de îngrijire esențiale, specificate în standardele profesionale, etice şi legale care respecta
urmatoarele principii:
 competenţei profesionale – conform căruia furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se
face pe baza şi în limita competenţelor profesionale dobândite de asistentul medical
generalist;
 răspunderii personale – conform căruia, asistentul medical generalist poartă întreaga
răspundere a actului/ serviciului de îngrijiri medicale efectuat de acesta;
 respectării drepturilor pacienţilor;
 confidenţialităţii asupra actului de îngrijiri medicale efectuat;
 apărării demnităţii şi a prestigiului profesiei de asistent medical generalist
La finalul studiilor de licenţă, asistentul medical generalist licenţiat trebuie să integreze
cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice de promovare şi management al sănătăţii, prevenire a
îmbolnăvirilor, recuperarea şi redobandirea sănătăţii precum şi alte teorii biomedicale şi
psihosociale relevante, într-o abordare cuprinzătoare şi holistică a pacientului.
Competențe generale şi specifice pentru absolventul programului de licenţă asistenţă medicală
generală reprezintă fundamentul pentru toate domeniile de îngrijire medicală şi se aplică
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populaţii
şi
în
locuri
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în
care
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sunt
ofrite.
Aria de competenţe generale şi specifice
1. Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor ce stau la baza
îngrijirilor generale, cuprinzând o cunoaştere suficientă a organismului, a funcţiilor
fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, cât şi a relaţiilor existente
între starea de sănătate şi mediul fizic şi social.
• Descrie structurile şi funcţiile normale ale corpului uman ca un complex al sistemului biologic de
adaptare.
• Recunoaşte modificări structurale şi funcţionale descrise în etiologia şi istoria naturală a bolilor
acute şi cronice sau a altor procese patologice.
• Identifică factori de risc ai sănătăţii corelând interacţiunea dintre om şi mediul său fizic şi social.
• Explică mecanisme moleculare, celulare, biochimice şi fiziologice ce menţin homeostaza corporală
• Caracterizează ciclul vieţii şi efectele creşterii, dezvoltării şi îmbătrânirii în funcţie de individ,
familie şi comunitate.
• Recunoaşte principiile acţiunii şi utilizării eficiente a diferitelor intervenţii pentru îmbunătăţirea
sănătăţii pacienţilor, dar şi calităţii practicii proprii.
• Dezvoltă utilizează şi evaluează abordări practice noi bazate pe integrarea cercetării, teoriei şi
cunoştinţelor practice cu scopul de a imbunătăţi permanent seviciile de îngrijire medicală oferite
2. Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii suficiente a profilului şi eticii profesionale
şi a principiilor generale ale stării de sănătate şi ingrijirii.
• Descrie elementele definitorii esenţiale ale profesiei incluzând principiile morale şi etice
percum şi responsabilităţile legate de profesie.
• iniţiază acţiuni de susţinere a politicilor etice care să promoveze accesul, echitatea, calitatea şi
costul
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• Apără valorile profesionale ce includ responsabilitatea personală pentru ingrijirea fiecărui
pacient, înţelegerea, compasiunea, onestitatea şi integritatea morală.
• utilizează principiile etice în luarea deciziilor; evaluează consecinţele etice ale deciziilor
• Aplică soluții etice la problemele complexe legate de indivizi, comunitate şi sisteme de îngrijire
3. Dobândirea în timpul pregătirii a experienţei clinice adecvate, dobândite sub
îndrumarea unui personal de îngrijire calificat, în instituţii în care importanţa personalului
de îngrijire şi echipamentului sunt adecvate pentru activităţile de îngrijire.
Absolventul trebuie să fie capabil să demonstreze abilităţi practice asupra unui pacient, unui
manechin pentru simulare sau într-un compartiment profilat pe învăţarea abilităţilor:
• descrie organizarea şi funcţionarea unui departament de îngrijire medico-chirurgicală în condiâii de
siguranâî şi calitate
• efectuează anamneza corectă şi completă
• efectuează examen clinic general şi local corect
• urmăreşte evoluţia zilnică a pacientului
• consemnează datele medicale, planul de îngrijire şi ingrijirile acordate
• pregăteşte şi ajută la efectuarea testelor biologice de rutină
• realizează puncţia venoasă
• Efectuează şi ajută la efectuarea injecţiilor: intradermice, subcutanate, intramusculare şi
intravenoase
• pune în practică tehnici de utilizare a mănuşilor chirurgicale
• efectuează un pansament corect al unei plăgi
• Principii de îngrijire a plăgilor
• participă la îngrijirea arsurilor, abceselor,
• Amplasarea unei sonde (endovezicale sau de aspitaţie nazo-gastrică)
• Efectuarea examinării cu un specul vaginal
• pregătirea pacientului pentru montarea unui cateter venos central
• administrează medicamente pe cale orală, inhalatorie, cutanată, nazală, cutanată
• formulează diagnostice de nursing
• evaluează îngrijirile
• Aplicarea unei atele temporare sau a unui pansament ghipsat
• Imobilizarea temporară a fracturii coloanei cervicale
• Familiarizarea cu principiile de bază ale unui suport de ventilaţie asistată
• Controlul hemoragiilor externe majore şi stabilizarea unui pacient ce sângerează
• Recunoaşterea imediată a condiţiilor şi factorilor cu risc vital pentru pacient.
• Resuscitarea cardiopulmonară şi intubaţia oro-traheală
• Incizia şi drenajul unui abces superficial
• Descrierea unei operaţii abdominale ( de exemplu apendicectomie, laparotomie etc.)
• pregăteşte instrumentele necesare în Toracocenteza, paracenteza, puncţia lombară
pregăteşte pacientul pentru Toracocenteza, paracenteza, puncţia lombară
• Efectuarea unei intubări sau traheotomii de urgenţă
• efectuează electrocardiograma şi alte tipuri de investigaţii funcţionale
• comunică asertiv

4. Dobândirea în timpul pregătirii a capacităţii de participare la formarea personalului
sanitar şi a unei experienţe de colaborare optimă cu restul personalului.
• utilizează gândirea critică şi reflexivă
• Formulează ipoteze, evaluează critic şi colectează date pentru diferite soluţii şi probleme de
sănătate
• adoptă roluri complexe în iniţierea şi ghidarea schimbării
• formulează oral şi în scris recomandări eficiente bazate pe cele mai bune dovezi disponibile pentru
a îmbunătăţii continuu calitatea practicii clinice.
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• anticipează variaţii în practică şi este proactiv în implementarea intervenţiilor pentru asigurarea
calităţii
• pledează pentru învăţarea pe parcursul vieţii şi punerii în practică a noilor tehnologii şi inovaţii
care încorporează principii de schimbare.
• organizează colaborarea între părţile interesate de îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor de sănătate
(pacienţi, familii, grupuri, comunităţi, factori de decizie, echipe multidisciplinare,

5. Dobândirea în timpul pregătirii a experienţei de colaborare cu alţi profesionişti ai
sectorului sanitar.
• stabileşte un plan adecvat de îngrijire
• Interacţionează eficient cu alţi profesionişti implicaţi în îngrijirea pacienţilor
• contribuie la aplicarea procedurilor livrate de alţi membri ai echipei în limitele competenţelor
administrează medicamente sau alte intervenţii la prescripţia unui medic
• demonstrează respect pentru colegi şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, capacitatea de a
dezvolta o relaţie de colaborare pozitivă cu ei precum şi capacitatea de a se adapta la schimbare.
• Facilitează dezvoltarea sistemelor de sănătate pe baza nevoilor de diversitate culturală a
comunităţilor, furnizorilor sau altor profesionişti din sectorul sanitar
• evaluează impactul acţiunii mediului şi al serviciilor de sănătate asupra stării de sănătate pentru a
conserva resursele şi a îmbunătăţii furnizarea de îngrijire.
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