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1.Nursing general si principii generale de ingrijire I
1. Nevoia de a respira – procesul de nursing.
2. Nevoia de a se alimenta si hidrata – procesul de nursing.
3. Nevoia de a elimina – procesul de nursing.
4. Nevoia de a se realiza – procesul de nursing.
5. Nevoia de a se mișca, a păstra o bună postură – procesul de nursing.
6. Nevoia de a dormi, a se odihni – procesul de nursing.
7. Nevoia de a comunica– procesul de nursing.
8. Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca – procesul de nursing.
9. Nevoia de a-si menține temperatura corpului în limite normale – procesul de nursing.
10. Nevoia de a fi curat, a-și proteja tegumentele – procesul de nursing.
11. Nevoia de a evita pericolele – procesul de nursing.
12. Nevoia de a învăța – procesul de nursing.
13. Nevoia de a acționa după credințele sale și valorile sale – procesul de nursing.
14. Nevoia de a se recreea– procesul de nursing.
Bibliografie:
1. Coldea Liliana, Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Nursing – principii
fundamentale, Editura Editura "Alma Mater", Sibiu, 2003
2. Coldea Liliana, Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Seuchea Monica, Pintea Alina,
Nevoi fundamentale – intervenţii de nursing, Editura Editura "Alma Mater", Sibiu,
2003

2. Nursing general si principii generale de ingrijire II
1. Introducere în nursing. Definiţia nursingului. Teorii şi concepte în practica nursing.
Factorii care influenţează practica nursing.
2. Sănătatea: definiţie, modele de sănătate, factorii care afectează sănătatea. Boala:
definiţie, reacţia individului la boală, efectele bolii şi influenţa factorilor de stres din
mediul spitalicesc.
3. Procesul de nursing. Istoricul procesului de nursing. Definiţie, caracteristici.
Avantajele pentru asistentă şi pacient. Componentele procesului de nursing.
4. Culegerea datelor. Scop, tipuri de date, surse de date. Metode de colectare a datelor.
Stabilirea profilului pacientului şi a gradului de dependenţă.
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5. Diagnosticul de nursing. Definiţie. Etape în vederea elaborării diagnosticului de
nursing. Formularea diagnosticului de nursing.
6. Planificarea. Definiţie. Etapele planificării. Caracteristicile obiectivelor, tipuri de
obiective.
7. Implementarea. Definiţie. Tipuri de intervenţii. Priorităţi în efectuarea intervenţiilor.
Principii de respectat în efectuarea intervenţiilor
8. Evaluarea. Definiţie. Criterii de evaluare. Domenii de evaluare
9. Holism – nevoi umane. dimensiunea bio-fiziologică, psihologică, socio-culturală şi
spirituală Nevoi fundamentale: piramida lui A. Maslow, concepte şi teorii
10.Homeostazie, stres, adaptare. Conceptul de stres. Reacţia la stres. Factorii care
influenţează reacţia la stres. Adaptare, apreciere, diagnostic de nursing, planificare,
intervenţii, evaluare.
11.Conceptul de creştere, dezvoltare, maturitate. Etape: dezvoltarea intrauterină, nounăscut, sugar, copil preşcolar, copil şcolar, adolescent, adult, vârstnic.

Bibliografie:
1. Cursul predat
2. Coldea Liliana, Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Nursing – principii fundamentale,
Editura "Alma Mater", Sibiu, 2003
3. Betty j Ackiey, Gail B. Ladwig, Mary Beth Flynn Makic, Nursing Diagnosis
Handbook- an evidence – based guide to planning care, Eleventh Edition, ISBN:9780-323-32224-9, ELSEVIER, 2017
4. Heather Herdman, Shidemi Kamitsuru, NANDA International NURSING
DIAGNOSES:DEFINITION and CLASSIFICATION 2015-2017, Tenth
Edition,ISBN 9781118914939, ISSN 1943-0728, Oxford, Wiley Blackwell, 2014

Nursing general , lucrari practice sem.II
1. Respirația și circulația – intervenții pentru menținerea sau favorizarea expansiunii
pulmonare; intervenții pentru menținerea căilor respiratorii libere.
2. Respirația și circulația – traheostomia; aspirația traheobronșică; intervenții pentru
favorizarea oxigenerării tisulare; intervenții pentru mobilizarea secrețiilor.
3. Respirația și circulația – resuscitarea cardio-respiratorie; tranfuzia de sânge.
4. Rehidratarea și remineralizarea organismului –noțiuni generale; stabilirea necesităților
hidrice și minerale; urmărirea bilanțului hidric.
5. Rehidratarea și remineralizarea organismului – tulburări ale fluidelor, tulburări
electrolitice; tipuri de soluții utilizate pentru rehidratare și remineralizare.
6. Nevoia de alimentație a pacientului internat – factori nutritivi; anamneza și examenul
obiectiv în bolile digestive; regimuri dietetice.
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7. Nevoia de alimentație a pacientului internat – moduri de alimentare ale bolnavilor;
intubația gastrointestinală; colostomiile.
8. Mobilitate – imobilitate: pozițiile pacientului în pat; schimbările de poziție ale pacientului.
9. Mobilitate – imobilitate: transportul pacientului; escare – metode de prevenire a escarelor.
10. Îngrijirea leziunilor și plăgilor –noțiuni generale; îngrijirea leziunilor/plăgilor.
11. Îngrijirea leziunilor și plăgilor – bandaje.
12. Eliminarea urinară – caracteristicile urinei; modificări patologice ale diurezei; tulburări
de emisie urinară; intervenții nursing în retenția de urină și incontinența urinară.
13. Eliminarea fecală – caracteristicile scaunului normal; captarea și notarea scaunelor în
foaia de temperatura; intervenții nursing în diaree.
14. Eliminarea fecală – clisma; intervenții nursing în constipație.
Bibliografie:
1.Coldea Liliana, Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Nursing – principii fundamentale,
Editura Editura "Alma Mater", Sibiu, 2003
2.Luminiţa Beldean, Liliana Coldea, Carmen Natea, Cosmina Diaconu, Nursing – caiet de
lucrări practice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 2001
3.Coldea Liliana, Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Seuchea Monica, Pintea Alina,
Nevoi fundamentale – intervenţii de nursing, Editura Editura "Alma Mater", Sibiu, 2003
3.Masuri de prim ajutor.Notiuni generale
1.Suportul vital de baza la adult
2.Protocoale de resuscitare
3.BLS la copil
4.Pacientul inconştient – evaluarea stării de conştienţă, intervenţii de urgenţă
5.Leziuni vasculare – hemostaza provizorie
6.Pacientul traumatizat – asistenţă primară de urgenţa
7.Imobilizarea pacientului traumatizat
8.Imobilizarea provizorie a entorselor, luxaţiilor, fracturilor
9.Arsurile
10.Hipotermia, hipertermia, inecul, spanzurarea
11.Electrocutarea
12.Conduita de urgenţă în intoxicaţii
13.Obstructia de cǎi respiratorii superioare
14.Urgente metabolice- hipoglicemia si hiperglicemia
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Bibliografie:
1.Cursul predat
2.Ghiduri de resuscitare 2021 – Consiliul european de resuscitare,
https://cprguidelines.eu/
3.Introducere in medicina de urgenta prespitaliceasca 2021 – SMURD Sibiu
4.Tintinalli - Emergency Medicine - 8th Edition

4.Ingrijiri calificate in medicina interna (cardiologie, gastroenterologie, nefrologie)
1. Semne şi simptome în afecţiuni ale aparatului cardiovascular – intervenţii nursing.
2. Principii şi raţionamente necesare practicii nursing (aspecte generale, principii legate
de dietă, aspecte privind tensiunea arterială, aspecte privind perfuzia tisulară, aspecte
privind hipotensiunea arterială).
3. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului cardiovascular (bolile arterelor, bolile
venelor, bolile cardiace congenitale, valvulopatii, endocardita, pericarditele, miocarditele,
cardiomiopatiile).
4. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului cardiovascular (bolile coronariene, tulburări
de ritm şi conducere, hipertensiunea arterială, hipotensiunea arterială, hipertensiunea
pulmonară, stopul cardiorespirator, insuficienţa cardiacă).
5. Semne şi simptome în afecţiuni ale aparatului digestiv – intervenţii nursing.
Alterarea eliminării intestinale – constipaţia şi diareea.
6. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului digestiv (ulcer gastric şi duodenal, ciroza
hepatică, colecistita acută, pancreatita acută, cancerul rectocolic).
7. Semne şi simptome în afecţiuni ale aparatului renal – intervenţii nursing.
Principii şi raţionamente necesare practicii nursing.
8. Principii de tratament în bolile renale (aspecte generale, aspecte legate de infecţie,
aspecte privind edemele, aspecte privind hipertensiunea de cauză renală, aspecte privind
incontinenţa, aspecte privind enurezisul, aspecte privind insuficienţa renală acută şi
cronică).
9. Tulburările funcţiilor aparatului urinar (aspecte generale, factori etiologici şi
favorizanţi, aspecte nursing legate de disurie, aspecte nursing legate de enurezis, aspecte
nursing legate de incontinenţă).
10. Procesul de îngrijire în afecţiuni ale aparatului urinar (infecţii urinare, litiaza renală,
glomerulonefritele, sindromul nefrotic, insuficienţa renală acută şi cronică, neoplaziile
aparatului renal).
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Bibliografie:
1. Luminiţa Luminiţa Beldean, Liliana Coldea – Aspecte nursing în afecţiuni respiratorii
şi cardiovasculare, Editura ”Alma Mater”, 2001, Sibiu
2. Beldean, Liliana Coldea, Alina Helgiu –Aspecte nursing în afecţiunile aparatului
digestiv si renal, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2001, Sibiu
3. Luminiţa Beldean, Carmen Narcisa Natea, Radu Suveică – Boli endocrine,
hematologice si genetice - nursing, ed. Universitatii”Alma Mater”, 2002, Sibiu
5.Nursing clinic in boli chirurgicale
1. Istoria chirurgiei
2. Asepsia si antisepsia
3. Instrumentele chirurgicale uzuale
4. Pregatirea preoperatorie
5. Ingrijiri postoperatorii
6. Ingrijirea plagii operatorii
7. Ingrijirea stomelor
8. Ingrijirea pacientului cu hemoragie digestive superioara
9. Ingrijirea pacientului cu boala ulceroasa
10. Ingrijirea pacientului cu ocluzie intestinala
11. Ingrijirea pacientului cu colecistite acute
12. Ingrijirea pacientului cu pancreatita acuta
13. Eventratiile si evisceratiile
14. Ingrijirea pacientului cu hipertensiune portala

Bibliografie:
1. Cursul electronic de chirurgie
2. Urgentele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III-a.
Lucretia Titirca. ISBN: 9733905666. Editura: Medicala. 2017
3. Nursing - tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - autor:
Lucretia Titirca;
4. Ghid de nursing - autor: Lucretia Titirca;
5. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali - autor Lucretia
Titirca
6. Tratat de chirurgie – tratat naţional. Sub redacţia I. Popescu, Editura Academiei
Române. Vol VIII A si B, Bucureşti 2008. ISBN 978-973-27-1679-3
7.
Tratat de chirurgie – tratat naţional. Sub redacţia I. Popescu, Editura Academiei
Române. Vol. IX. Bucureşti 2009. ISBN 978-973-27-1706-6

6.Ingrijiri la domiciliu I
1.
2.

Nursing comunitar- introducere
Igiena pacienţilor

Str. Lucian Blaga, Nr. 2A
550169 Sibiu, România
medicina.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 43.67.77; 21.23.20
Fax: +40 269 21.23.20
E-mail: medicina@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Medicină

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nutriţia
Promovarea continenţei
Viabilitatea tisulară şi îngrijirea plăgilor
Managementul durerii
Afecţiuni respiratorii
Afecţiuni cardiovasculare
Reabilitarea pacienţilor cu AVC
Îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat
Managementul ulcerelor membrelor inferioare
Pacientul vărstnic
Abordarea pacienţilor cu HIV-SIDA

Bibliografie:
1.Cursul predat
2.Iris Mureşan, Luminiţa Beldean, Nursing Comunitar-aspecte practice, Editura
ULBSibiu, 2006

7. Ingrijiri la domiciliu II
1. Rolul asistentului in ingrijiri la domiciliu
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rolul ingrijirilor la domiciliu in contextul asistentei medicale ambulatorii
Principii de administrare a medicamentelor la domiciliu
Principii de comunicare cu pacientul si familia
Munca in echipa
Pacientul imobilizat la pat-Recunoasterea riscurilor, efectuarea planului de ingrijire
Pacientul varstnic imobilizat la pat-Sindromul de imobilizare al varstniculuiidentificarea afectarii pe aparate si sisteme, stabilirea interventiilor necesare, notarea
8. Educatia pentru sanatate privind alimentatia corecta
9. Educatia pentru sanatate privind evitarea consumului excesiv de medicamente,
evitarea consumului de alcool, tutun, droguri
10.Aspecte privind socializarea pacientului(participarea familiei sau grupuri de support)
Bibliografie
1. Curs predat catedra-platforma ULBS
2. Ghid practic pentru asistenta medicala comunitara-Bucuresti,2012, Rezultatul
proiectului DMI6.1 Pentru o viata mai buna, realizat de Scoala Nationala de Sanatate
Publica, Management si Perfectionare in domeniul sanitar, platforma ULBS
3. Nursing caiet de lucrari practice:Luminita Beldean, Liliana Coldea, Carmen Narcisa
Natea, Cosmina Diaconu, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, 2001
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8.Nursing comunitar in geriatrie
1. Principii în geriatrie. Elemente de patologie geriatrică. Normal și patologic în
îmbătrânire. Noțiuni generale de asistență socială.
2. Teorii legate de procesul de îmbătrânire și modificările fiziologice specifice îmbătrânirii.
Procesul de îmbătrânire și factorii psihologici.
3. Apecte nursing în patologia geriatrică a aparatului respirator. Alterarea respiraţiei (
hiperventilaţia, hipoventilaţia, dispneea, hipoxia). Condiţii care afectează respiraţia şi
circulaţia.
4. Apecte nursing în patologia geriatrică a aparatului cardiovascular. Îngrijirea pacientului
cu hipertensiune arterială, infarct miocardic, insuficiență cardiacă.
5. Patologia geriatrică a aparatului digestiv. Rolul asistentei medicale privind recoltarea
produselor patologice. Rolul asistentei medicale privind pregătirea pacientului pentru
explorări paraclinice. Procesul de nursing.
6. Aspecte nursing în patologia aparatului urinar. Îngrijirea pacientului vârstnic cu
incontinență urinară, retenție de urină, adenom de prostată.
7. Aspecte nursing în patologia geriatrică a aparatului locomotor. Căderile. Sindromul de
imobilizare și fracturile. Osteoporoza de involuție.
8. Patologia dermatologică geriatrică cauze endogene și exogene de îmbătrânire a pielii.
Ulcerele de decubit. Dermopatologia geriatrică.
9. Nutriția și îmbătrânirea. Diabetul zaharat la vârstnic. Probleme de nutriție la vârstnic.
Obezitatea la vârstnic.
10. Aspecte nursing în patologia geriatrică hematologică. Modificări hematologice specifice
procesului de îmbătrânire.
11. Aspecte nursing în patologia neurologică la vârstnic. Terapia ocupațională.
12. Aspecte nursing în patologia endocrină la vârstnici. Managementul durerii la vârstnici.
13. Aspecte nursing ale integrării vârstnicului în instituții specializate și patologia
pensionării.
14. Particularitățile terapiei medicamentoase în geriatrie. Îngrijirile paliative și stările
terminale.
15. Pregătirea pacientului pentru paracenteză, toracocenteză, puncţia biopsie hepatică,
endoscopie digestivă superioară, colonoscopie, rectosigmoidoscopie
16. Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu fracturi, osteoporoză, incontinență urinară,
retenție de urină, adenom de prostată.
17. Intervenţii pentru menţinerea sau favorizarea expansiunii pulmonare. Intervenţii pentru
menţinerea căilor respiratorii libere. Intervenţii pentru favorizarea oxigenării tisulare.
Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor.
18. Plan de îngrijire a pacientului vârstnic cu accident vascular ischemic și hemoragic, cu
comă neurologică, cu escare de decubit.
19. Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu hipertensiune arterială, cu infarct miocardic
acut, cu insuficiență cardiacă.
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20. Pregătirea pacientului pentru ecografie abdomino-pelvină, pentru efectuarea clismei
(tipuri de clisme).

Bibliografie:
1. Monica Moldoveanu. Geriatrie și geropatologie pentru asistenții medicali. Editura
ALL, 2011,ISBN 978-973-571-994-4.
2. Violetta Văcariu. Ghid de nursing.Editura Victor Babes, Timisoara, 2012, ISBN
general 978-606-8054-88-9.
3. Gabriela Prada. Îmbătrânirea normală și deficitul cognitiv la vârstnici. Revista
Medicina vârstnicului, 2009.
4. Randall L. Braddom, Medicină fizică și de reabilitare, Ediția a IV-a, București 2015,
ISBN 978- 973-0-19869 -0.

9.Ingrijiri calificate in puericultura si pediatrie
1. Nou-născutul normal – particularități fiziologice
2. Fenomenele fiziologice ale perioadei neonatale
3. Icterul neonatal
4. Nou-născutul cu risc
5. Îngrijirea nou-născutului în maternitate
6. Îngrijirea nou-născutului după externarea din maternitate
6. Alimentația naturală
7. Alimentația cu formule
8. Diversificarea alimentației
9. Probleme curente în perioada de sugar: colici, regurgitații, vărsături, diaree, constipații,
alergii și intoleranțe alimentare, febra, siguranța nou-născutului și sugarului, displazia de
șold
10. Imunizări în primul an de viață
Bibliografie:
1. Repere în îngrijirea nou-născutului si sugarului - Maria Livia Ognean, Editura Alma
Mater Sibiu, 2012
2. Alimentaţia diversificată a sugarului şi copilului mic – Maria Livia Ognean, Mihai
Ognean, Editura Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu, 2019
3. Cursul predat de disciplină
4. Neonatologie: noţiuni de bază - Maria Livia Ognean. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2018
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10.Ingrijiri calificate in obstetrica si ginecologie
1. Istoricul şi obiectul specialitatii, aspecte actuale şi de perspectivă in obstetrică şi
ginecologie. Obstetrică fiziologică – instalarea gestaţiei. Placentaţia, anexele fetale.
Sistemul amniotic. Biologia stării de gestație.
2. Modificările organismului matern pe parcursul sarcinii. Semiologia şi diagnosticul sarcinii.
Igiena sarcinii. Consultaţia prenatală. Dispensarizarea sarcinii.
3. Condiţiile mecanice ale naşterii. Parturiţia – naşterea fiziologică.
4. Mecanismul naşterii în prezentatiile craniene. Conduită obstetricală pe parcursul naşterii.
Delivrenţa și periodul IV. Alte prezentaţii la limita distocilului sau distocice. Prezentaţia
pelviană.
5. Prezentaţia transversală. Stări gestaţionale particulare – sarcina gemelară şi sarcina
prelungită. Lăuzia fiziologică.
6. Bolile proprii ale gestaţiei.
7. Întreruperea intempestivă a cursului sarcinii.
8. Placenta jos inserată (placenta praevia). Decolarea prematură de placentă normal inserată
şi aploplexia uteroplacentară.
9. Stări patologice generale asociate sarcinii.
10. Complicaţiile traumatice ale naşterii. Complicaţiile perioadelor III şi IV ale naşterii.
11. Patologia lăuziei.
12. Semiologia aparatului genital feminin. Noţiuni de endocrinologie ginecologică.
13. Patologia inflamatorie pelvină. Patologia tumorală a aparatului genital feminin.
14. Sterilitatea feminină. Noţiuni de planificare familială şi contracepţie.

Bibliografie:
1. Curs Obstetrică - Ginecologie, Prof.Dr.Stretean Adrian, Ed. Universității Lucian Blaga
Sibiu, 1995
2. Carte de teste, Conf.Univ. Dr.Chicea Radu, Dr.Badescu Tudor, Ed. Universității
L.Blaga,Sibiu,2016
3. Tratat de Obstetrica, Munteanu I, Ed.Academiei Romane, 2006
4. Williams Ginecologie, Hoffman, Schorge, Schaffer, Rdu Vladareanu – coordonatorul
ediției în limba romana, București 2014

11.Nursing clinic in neurologie
1. Evaluarea neurologică. Rolul asistentei medicale în îngrijirea bolnavilor neurologici
2. Etapele procesului de îngrijire a pacientului neurologic
3. Îngrijirea pacientului cu accident vascular cerebral (AVC)

Str. Lucian Blaga, Nr. 2A
550169 Sibiu, România
medicina.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 43.67.77; 21.23.20
Fax: +40 269 21.23.20
E-mail: medicina@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Medicină

4. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni degenerative ale sistemului nervos central (boală
Parkinson, boala Alzheimer)
5. Îngrijirea pacientului cu paralizie facială periferică (Paralizia Bell)
6. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni degenerative la nivelul coloanei vertebrale. Măsuri de
prevenire a bolilor coloanei vertebrale
7. Îngrijirea pacientului cu scleroză multiplă (scleroza în plăci)
8. Îngrijirea pacientului cu traumatisme cranio-cerebrale și vertebro-medulare
9 Îngrijirea pacientului cu epilepsie.

Bibliografie:
1.Cursul predat
2. Diaconu Cosmina. Nursing în neurologie, Editura Universităţii „Lucian Blaga”din
Sibiu, ISBN 978-606- 12- 1369 - 6, 2016.
3.Gordon Vogt, Margaret Miller, Myrna Esluer. Mosby′s manual of neurological care,
1985.
4.Sbenghe T. Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului pentru medicul de familie,
Editura medicală Bucureşti, 1996.

12.Nursing comunitar al mamei si copilului
1.

Ingrijirea copilului mic-Rolul familiei si asistentului medical

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evaluarea dezvoltarii psiho-motorii a copilului
Principii de alimentatie la copil
Prevenirea accidentelor la copil
Ingrijirea dintilor la copil
Ingrijirea copilului cu nevoi speciale-Principii
Rolul asistentului medical in ingrijirea copilului cu nevoi speciale
Rolul familiei in ingrijirea copilului cu nevoi speciale
Plan de ingrijire la copilul cu nevoi speciale-Diagnostice, interventii, evaluari
Particularitati de dezvoltare psiho-motorie si sociala a copilului cu nevoi speciale

Bibliografie:
1. Cursul predat-Nursing comunitar mama si copilul
2. Ingrijirea copilului:Principii de ingrijire a copilului bolnav: Beldean Luminita,
Corintescu Georgeta, Giurcoiu Anita, 2005, Editura Universitatii „Lucian Blaga”
3. Promovarea sanatatii copilului: Beldean Luminita, Helju Cristina, 2003, Sibiu, Ed.
Alma Mater
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4. Nursing caiet de lucrari practice:Luminita Beldean, Liliana Coldea, Carmen Narcisa
Natea, Cosmina Diaconu, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, 2001
13.Nursing comunitar al varstnicului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nevoia de a comunica.
Nevoia de a trai conform propriilor convingeri spirituale.
Preocuparea ca nevoie de realizare.
Afectarea nevoii de a învăța.
Nevoia de a respira – noțiuni patologice, alcătuirea planului nursing.
Nevoia de a respira – pregătirea pacientului pentru investigații.
Noțiuni de nursing la pacientul vârstnic cu afecțiuni respiratorii, metode de combatere
a infecțiilor, administrarea oxigenoterapiei.
8. Noțiuni de nursing la pacientul vârstnic cu afecțiuni ale aparatului cardiovascular –
monitorizarea parametrilor cardiaci, recunoașterea unei urgențe cardiovasculare, a
crizei hipertensive, a sindromului coronarian acut, a edemului pulmonar acut.
9. Afectarea nevoii de a bea și a mânca - noțiuni patologice, alcătuirea planului nursing,
intervenții preventive și curative.
10. Îngrijirea pacientului vârstnic și în fază terminală, cu patologie digestivă, pregătirea
pacienților pentru diferite investigații invazive.
11. Afectarea nevoii de a elimina - noțiuni patologice, alcătuirea planului nursing,
intervenții preventive și curative, pregătirea pacientului pentru investigații.
12. Afectarea nevoii de a elimina - noțiuni patologice, alcătuirea planului nursing,
intervenții preventive și curative, pregătirea pacientului pentru investigații.
13. Afectarea nevoii de a se mișca și a avea o bună postură - noțiuni patologice, alcătuirea
planului nursing, intervenții preventive și curative.
14. Afectarea nevoii de a dormi - noțiuni patologice, alcătuirea planului nursing,
intervenții preventive și curative.
15. Afectarea nevoii de a se îmbrăca și dezbrăca - noțiuni patologice, alcătuirea planului
nursing, intervenții preventive și curative.
16. Îngrijirea pacientului cu patologie hematologică, supravegherea administrării unei
transfuzii de sânge, de masă eritrocitară sau de plasmă proaspătă, recunoașterea
reacțiilor alergice.
17. Îngijirea pacienților cu patologie osteoarticulară – pregătirea pentru investigații,
pregătirea preoperatorie și îngrijirea postoperatorie.
18. Afecțiuni psihiatrice la vârstnici. Îngrijirea persoanelor vârstnice cu patologie
psihiatrică.
19. Îngijirea pacienților cu patologie neurologică, cu diferite grade de dizabilitate, a celor
din faza terminală.
20. Îngrijirea pacientului vârstnic și în fază terminală cu patologie oncologică.
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Bibliografie:
1. Monica Moldoveanu. Geriatrie și geropatologie pentru asistenții medicali. Editura
ALL, 2011,ISBN 978-973-571-994-4.
2. Gabriela Prada. Îmbătrânirea normală și deficitul cognitiv la vârstnici. Revista
Medicina vârstnicului, 2009.
3. Violetta Văcariu. Ghid de nursing.Editura Victor Babes, Timisoara, 2012, ISBN
general 978-606-8054-88-9.
4. Catherine A. Donnelly, Christie L. Brenchley, Candace N. Crawford. The emerging
role of occupational therapy in primary care. Canadian Journal of occupational
therapy, 2014 Feb; 81(1):51-61.

14.Nursing clinic in boli interne
1. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului respirator (pneumonia, pleurita, pleurezia,
tuberculoza pulmonară, astm bronşic, cancerul bronhopulmonar).
2. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului cardiovascular (bolile arterelor, bolile
venelor, bolile cardiace congenitale, valvulopatii, endocardita, pericarditele,
miocarditele, cardiomiopatiile, bolile coronariene, tulburări de ritm şi conducere,
hipertensiunea arterială, hipotensiunea arterială, hipertensiunea pulmonară, stopul
cardiorespirator, insuficienţa cardiacă).
3. Procesul de îngrijire în boli ale aparatului digestiv (ulcer gastric şi duodenal, ciroza
hepatică, colecistita acută, pancreatita acută, cancerul rectocolic).
4. Procesul de îngrijire în afecţiuni ale aparatului urinar (colica renală, pielonefrita acută,
insuficiența renală acută și cronică).
Bibliografie:
1. Luminiţa Luminiţa Beldean, Liliana Coldea – Aspecte nursing în afecţiuni respiratorii
şi cardiovasculare, Editura ”Alma Mater”, 2001, Sibiu
2. Beldean, Liliana Coldea, Alina Helgiu –Aspecte nursing în afecţiunile aparatului
digestiv si renal, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2001, Sibiu
3.Luminiţa Beldean, Carmen Narcisa Natea, Radu Suveică – Boli endocrine,
hematologice si genetice - nursing, ed. Universitatii”Alma Mater”, 2002, Sibiu

15.Ingrijiri calificate in chirurgie
1. Hemoragia, hemostaza, șocul hemoragic
2. Plăgile traumatice, tratament și îngrijire
3. Hernii, eventrații
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4. Politraumatisme
5. Traumatisme toracice
6. Traumatisme abdominale
7. Hemoragia digestivă superioară și inferioară, implicații chirurgicale
8. Abdomenul acut chirurgical
9. Patologia chirurgicală a colecistului
10. Patologia chirurgicală a colonului
11. Pancreatita acută
12. Patologie vasculară periferică, amputații, piciorul diabetic
13. Afecțiuni chirurgicale ale tegumentului
14. Sondajul vezical
15. Sondajul nazo-gastric, lavajul gastric
16. Clisma evacuatorie
17. Ablația materialelor de sutură tegumentară
18. Îngrijirea pacientului cu drenaj toracic
19. Îngrijirea pacientului cu stomie digestivă
20. Îngrijirea plăgilor operatorii. Pansamentele.
21. Îngrijirea pacientului cu escare de decubit.
22. Managementul nursing al pacientului în perioada preoperatorie.
23. Managementul nursing al pacientului în perioada intraoperatorie.
24. Managementul nursing al pacientului în perioada postoperatorie.

Bibliografie:
1.Cursul predat
2.Moga D. – Îngrijiri calificate în afecțiuni chirurgicale, Partea generală, Ed. Universității
"Lucian Blaga" Sibiu, 2019

16.Promovarea sanatatii
1. Promovarea sănătății –definiție, principii, generalități.
2. Modele de promovarea sănătății și prevenirii bolilor.
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3. Strategii preventive.
4. Profilaxia. Modele de profilaxie.
5. Educația pentru sănătate- definiție, obiective, abordări în educaţia pentru sănătate,
metode ale educaţiei pentru sănătate.
6. Screeningul- definitie, ipoteze, scop, modelul general al unui examen de screening,
modalitati de realizare.
7. Marketingul social- principii în promovarea sănătătii, etapele procesului de marketing
social, limitele procesului de marketing social.

Bibliografie:
1. Cursul predat
2. Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate/ Şcoala Naţională de Sănătate
Publică şi Management Sanitar. Bucureşti: Public H Press, 2006
3. Enăchescu D, Marcu M.G. Sănătate Publică şi Management Sanitar, Editura All, 1995,
1997, 1998, 2000.

17.Ingrijirea pacientului cu tulburari in sfera sanatatii mintale si a psihiatriei
1. Noțiuni generale de nursing și examinare a unui pacient,din punct de vedere
psihiatric.
2. Elemente de semiologie psihiatrică.
3. Îngrijirea pacienților cu depresie
4. Îngrijirea pacienților cu tentative autolitice
5. Îngrijirea pacienților cu manie
6. Îngrijirea pacienților tulburare psihotică/schizofrenie
7. Îngrijirea pacienților cu tulburări psihice organice
8. Îngrijirea pacienților cu dependența de substanțe
9. Îngrijirea pacienților cu tulburări nevrotice
10. Îngrijirea pacientului agitat
11. Îngrijirea pacientului confuz
12. Îngrijirea pacienților cu tulburări de personalitate
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Bibliografie:
1. Ana- Cristina Bredicean, Ingrijirea pacientului cu tulburari in sfera sanatatii
mintale si a psihiatriei- curs pentru asistente medicala, Editura: “VICTOR
BABES”, Timisoara, 2020
2. Cursul predat

18.Ingrijiri calificate in neurochirurgie
1. Nursing in neuroștiințe – Introducere
2. Elemente de neuroanatomie si neurofiziologie clinică
3. Aspecte clinice ale pacientului neurochirurgical
4. Îngrijirea preoperatorie a pacientilor în neurochirurgie
5. Aspecte intraoperatorii. Sala de operație în neurochirurgie.
6. Planuri de îngrijiri postoperatorii în neurochirurgie
7. Nursingul pacienților cu traumatisme cranio-cerebrale
8. Nursingul pacienților cu tumori intracraniene
9. Nursingul pacienților cu traumatisme vertebro-medulare
10. Nursingul pacienților cu traumatisme vertebro-medulare
11. Nursingul pacienților cu afectiuni degenerative spinale
12. Nursingul pacienților pediatrici în neurochirurgie
Bibliografie:
1.Matei Claudiu, Coldea Liliana, Nursing în neurochirurgie, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” Sibiu,2015
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