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Proba practică – anul III
NURSING ÎN GINECOLOGIE
1. Pregătirea pacientei pentru colpopuncţie.
2. Pregătirea pacientei pentru colposcopie.
3. Examenul secreţiei vaginale - tehnica recoltării.
4. Examenul Babeş Papanicolau - tehnica recoltării.
5. Pregătirea pacientei pentru biopsia de col.
6. Pregătirea pacientei pentru biopsia de endometru.
7. Pregătirea pacientei pentru histerosalpingografie.
8. Pregătirea fizică şi psihică pentru examenul ginecologic.
9. Spalatura vaginală – tehnica de efectuare.
10. Clisma evacuatorie – tehnica de efectuare.
11. Sondajul vezical la femei.
12. Toaleta vulvo-perineală.

NURSING ÎN OBSTETRICĂ
1. Monitorizarea bătăilor cordului fetal (B.C.F.).
2. Aplicarea pansamentului vulvo-perineal.
3. Monitorizarea contracţiilor uterine.
4. Măsurarea funcţiilor vitale la gravide şi lăhuze.
5. Pelvimetrie internă.
6. Pelvimetrie externă.
7. Igiena sânilor şi a alăptării.
8. Amniocenteza – tehnica de efectuare.

NURSING ÎN NEUROLOGIE
1. Puncţia rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului, poziţionarea
pacientului pregătirea materialului şi locului de puncţie).
2. Intervenţii în crize de epilepsie şi după criză.
3. Pregătirea pacientului pentru fund de ochi.
4. Ingrijirea cavităţii bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi.
5. Prevenirea escarelor.
6. Îngrijirea bolnavilor cu sondaj vezical.
7. Alimentaţia bolnavilor imobilizaţi la pat.
8. Schimbarea poziţiei bolnavilor imobilizaţi la pat.
9. Schimbarea poziţiei la un bolnav cu hemiplegie.
10. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii - retenţie urinară.

Proba scrisă – anul III
GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
1. Tulburările ciclului menstrual: în exces şi în minus.
2. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanţe de apariţie, semne funcţionale
asociate.
3. Vulvovaginite: definiţie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, evoluţie, principii
de tratament.
4. Patologia infecţioasă a colului uterin.
5. Prolapsul genital – definiţie, etiologie, evoluţie, tratament.
6. Fibromul uterin - definiţie, semne şi simptome, investigaţii, complicaţii, principii de
tratament.
7. Leziuni precanceroase ale colului uterin. Displazii cervicale.
8. Cancerul de col uterin – diagnostic.
OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ
1. Bazinul obstetrical. Bazinul osos: alcătuire, repere obstetricale, stramtorile bazinului,
diametrele.
2. Sarcina normală – semne şi simptome. Trimestrul I. Trimestrul II. Trimestrul III.
3. Igiena sarcinii, alimentaţia, igiena vestimentară şi corporală, activitatea, igiena muncii,
pregătirea prenatală (pregătirea mameloanelor pentru alimentaţia la sân).
4. Perioadele şi timpii nasterii.
6. Lăuzia fiziologică – definiţie. Perioadele lăuziei.
7. Supravegherea naşterii – consultaţii prenatale.
8. Diabetul zaharat în sarcină.
9. Disgravidie de prim trimestru.

NEUROLOGIE SI NURSING ÎN NEUROLOGIE
1. Semnele şi simptomele prezente în neurologie: atitudini particulare, tulburări de mers,
cefalee, mobilitate activă si forţă musculară, pareze, paralizii, vertij, hemipelgie, paraplegie,
tetraplegie hipertonie, ataxie, convulsii, tremurături, atrofie musculară, dizartrie, afonie,
dezorientare in timp si spaţiu, pierderea memoriei, incontinenţă de urină şi materii fecale,
escare, modificări R.O.T.
2. Nevralgia sciatică.
3. Epilepsia (definiţie, manifestări, principii de tratament)
4. Patologia vasculară cerebrală – A.V.C. ischemic şi hemoragic
5. Boala Parkinson. (definiţie, semne şi simptome, principii de tratament)
6. Come – clasificare.

