ASISTENT MEDICAL NUTRIŢIE – DIETETICĂ
Tematica examen grad principal 2020
I. BOLI INTERNE
Notă: candidaţii vor cunoaşte fiecare afecţiune: definiţie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic
1. Boli ale aparatului respirator
- Pneumonii şi bronho-pneumonii;
- Pleurezii;
2. Boli ale aparatului cardio-vascular
- Valvulopatii;
- Pericardite;
- Infarct miocardic;
- Insuficienţa cardiacă;
- Hipertensiunea arterială;
- Ateroscleroza;
3. Boli ale aparatului digestiv
- Gastrite acute şi cronice;
- Ulcer gastric şi duodenal;
- Complicaţiile stomacului operat;
- Enterite;
- Colopatii funcţionale;
- Enterocolita acută;
- Colite;
- Rectocolita ulcero-hemoragică;
- Hepatite acute şi cronice;
- Ciroza hepatică;
- Colecistite litiazice şi nelitiazice;
- Diskinezia biliară;
- Pancreatite acute şi cronice;
- Peritonite;
4. Boli ale aparatului urinar
- Glomerulonefrite acute şi cronice;
- Sindrom nefrotic;
- Nefropatii interstiţiale şi tubulare;
- Insuficienţa renală acuta şi cronică;
- Litiaza renală;
5. Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice
- Anemii;
- Leucemii;
6. Boli reumatismale
- R.A.Ac.;
7. Boli de nutritie
- Diabet zaharat;
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- Obezitatea;
- Denutriţia;
- Hiperlipidemii;
- Guta;
8. Boli prin carenţe vitaminice şi minerale
- Avitaminoza A;
- Rahitismul;
- Tetania;
- Carenţe de vitamina E;
- Beri-Beri;
- Scorbut;
- Pelagra;
II. INFECŢII INTRASPITALICEŞTI ŞI PROFILAXIA LOR
III. NOŢIUNI DE IGIENĂ ALIMENTARĂ
- cerinţele igienico-sanitare faţă de modul de alcătuire a raţiei alimentare; nevoia de proteine, lipide,
glucide, săruri minerale şi vitamine. Nevoile energetice ale organismului, modul de alcătuire a unei
raţii alimentare;
- cerinţele igienico-sanitare faţă de alimente: modificarea calităţii igienice a alimentelor datorită
scăderii valorii nutritive, alterării lor, infectării, infestării sau impurificării lor chimice;
- cerinţele igienico-sanitare faţă de produsele alimentare, carne şi produsele din carne, peştele, laptele
şi produsele de lapte, ouă, grăsimile, cerealele, legumele, conservele, fructele, zaharul şi produsele
zaharoase, băuturile, condimentele.
- Cerinţele igienico-sanitare faţă de păstrarea, transportul şi pregătirea alimentelor;
- Cerinţele igienico-sanitare faţă de unităţile de alimentaţie colectivă: blocul alimentar din spitale,
sanatorii, colectivităţi de copii, etc.
IV. PRINCIPII DE ALIMENTAŢIE SPECIFICĂ COPIILOR
- Necesităţile de principii nutritive ale copiilor;
V. TEHNICILE SPECIALE DE PREGĂTIRE A PREPARATELOR DIETETICE
- Preparate dietetice pentru adulţi:
a) Dietoterapia în patologia gastro-intestinală: ulcer gastric, duodenal, enterite, rectocolite, diaree,
constipaţie;
b) dietoterapia în patologia hepatobiliară-hepatita epidemică, hepatita cronică, criza hepatică, icter,
colecistite, litiaza biliară;
c) dietoterapia în patologia nutriţională: carenţe nutritive, obezitate, diabet zaharat, guta,
hiperlipidemii.
d) dietoterapia în HTA.
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