
Asistent medical de laborator 

Tematica examen post 

1.  Hemoglobina: structură, funcţii 

2.  Eritrocitul: structură, funcţii, variaţii 

3.  Anemia feriprivă -simptome, investigaţii de laborator 

4.  Leucocitul-structură, forme, variaţii 

6.  Colesterolul sanguin - surse, valori, importanţă clinică 

7.  Formarea ureei: urogeneza-semnificaţie clinică 

8.  Formarea acidului uric - semnificaţie clinică 

9.  Urina-compoziţie, explorare de laborator 

10. Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic 

11. Diagnosticul de laborator în infecţiile TBC 

12. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură; 

13. Cultivarea bacteriilor - tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a acestora 

14. Antibiograma difuzimetrica -tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţ 

15. Infecţii nosocomiale: definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării 

16. Atributiile laboratorului in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale 

17 . Clasificarea tipurilor de deseuri 

18. Sterilizarea, curatarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la 

sterilizare 
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