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Bibliografie si tematica pentru postul de :
Asistent medical principal PL Laborator

Tematica :
Hemoglobina: structură, func
funcții;
1.
2.
Eritrocitul: structură, funcții,
ții, variații;
3.
Anemia feriprivă -simptome,
simptome, investiga
investigații de laborator;
4.
Anemia megaloblastică- simptome, investiga
investigații de laborator;
5.
Anemiile hemolitice- simptome, investiga
investigații de laborator;
6.
Leucocitul-structură,
structură, forme, varia
variații;
7.
Trombocitul și seria trombocitară;
8.
Hemostaza-faza
faza intrinsecă și extrinsecă;
9.
Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;
10.
Colesterolul sanguin (surse, valori, importan
importanță clinică);
11.
Formarea ureei: urogeneza
urogeneza-semnificaţie clinică;
12.
Formarea acidului uric - semnifica
semnificație clinică;
13.
Materii fecale-compoziție,
ție, explorare de laborator;
14.
Urina-compoziție,
ție, explorare de laborator;
15.
Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic;
16.
Hematopoieza-definiție,
ție, celule și organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei;
17.
Frotiul de sânge-tehnica
tehnica executării, colora
colorația, examinarea microscopică;
18.
Diabetul zaharat-afecțiune
țiune metabolică. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina și
determinarea glicemiei;
19.
Enzime cu importanță
ță diagnostică: transaminaze, fosfataze.
Microbiologie
1.
2.
3.

Bacteriile-formă,
formă, dimensiuni, mod de grupare și structură;
Cultivarea bacteriilor-tipuri
tipuri de medii de cultură și tehnicile de însămânțare a acestora;
Sterilizarea și dezinfecția: definiție, tipuri de sterilizare și substanțele folosite la sterilizare;

4.
Recoltarea produselor biologice, a apei și alimentelor pentru examenele de laborator:
recoltarea și transportul produselor patologice (sânge, secreții purulente, secreții uretrale și
vaginale, exsudat nazo-faringian, spută, urină, materii fecale); recoltarea apei pentru examenul
bacteriologic și fizio-chimic; recoltarea alimentelor pentru controlul sanitar;
5.
Diagnosticul de laborator al infecțiilor streptococice;
6.
Diagnosticul de laborator al infecțiilor stafilococice;
7.
Diagnosticul de laborator al infecțiilor pneumococice;
8.
Diagnosticul de laborator al infecțiilor gonococice;
Diagnosticul de laborator în infecțiile TBC;
9.
10.
Diagnosticul de laborator al infecțiilor cu Treponema Pallidum;
Infecții nosocomiale: definiție, agenți patogeni implicați, tehnica diagnosticării;
11.
12.
Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanță;
13.
Metode de laborator în vederea prevenirii contaminării cu agenți patogeni;
Virusologie
Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie și structură;
1.
2.
Multiplicarea virusurilor și metodele de cultivare a acestora (pe animale de laborator, pe
ouă embrionate, pe culturi de celule).
Parazitologie
1.
Protozoarele: diagnostic de laborator;
2.
Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: diagnostic de laborator;
3.
Încrengătura Plathelminți, clasa Cestode, familia Taeniide: diagnostic de laborator;
4.
Încrengătura Nemathelminți, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae,
familia Oxyuridae: diagnostic de laborator;
5.
Examenul coproparazitologic
Micologie
1.
Morfologia, înmulțirea, nutriția, toxinele și rolul patogen al ciupercilor.
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