APROB
Director IMSP AMT Botanica
_________Ion NOGAI
FIŞA DE POST
Capitolul I
Dispoziţii generale
Autoritatea publică: IMSP AMT Botanica
Adresa: mun. Chişinău, bd Dacia 5a
Compartimentul: secţia recuperare medicală şi medicina fizică
Denumirea postului: medicul kinetoterapeut
Nivelul de salarizare: conform legislaţiei în vigoare
Capitolul II
Descrierea funcţiei
Scopul general al postului:
Medicul kinetoterapeut posedă o pregătire specială în domeniul gimnasticii
curative şi o pregătire practică într-o anumită specialitate clinică (terapie, pediatrie,
etc.).
Atribuţiile de serviciu:
1. Medicul kinetoterapeut are următoarele îndatoriri:
a) Examinarea specializată a pacienţilor, indică metodica procedurilor şi doza
individuală în dependenţă de starea sănătăţii pacientului.
b) Periodic efectuiază vizite şi supraveghează bolnavii în secţii cu scopul
cercetării aprofundate a stării sănătăţii lor şi corespunzător completează sau modifică
tratamentul.
c) Conduce şi efectuază controlul asupra lucrului instructor de kinetoterapie.
d) Consultă medicii, asistentele medicale şi pacienţii în domeniul recuperării
medicale cu metode kinetoterapeutice.
e) Organizează şi efectuiază lecţii de educaţie sanitară în domeniul profesional
pentru bolnavii şi populaţie.
2. Medicul conduce şi efectuiază controlul asupra aplicării kinetoterapiei în
tratamentul complex al bolnavilor, asupra organizării metodice a programelor de
recuperare cu metode kinetoterapeutice.
3. Medicul kinetoterapeut se subordonează şefului secţiei, în lipsa lui
managerului.
4. Medicul kinetoterapeut periodic raportează şefului secţiei despre lucrul
efectuat.
Responsabilităţi:
- respectă Contractul colectiv şi individual de muncă, Regulamentul intern al
Instituţiei, ordinele şi dispoziţiile administraţiei;
- respectă disciplina muncii şi normele de comportare etică în relaţiile de serviciu;

- are obligaţia de a păstra patrimoniul încredinţat de Instituţie în perioada de
desfăşurare a activităţii;
- participă activ la perfecţionare a cunoştinţelor profesionale;
- supraveghează permanent starea tehnică a aparatelor şi inventarului cabinetului
de lucru;
- completează actele de evidenţă şi dare de seamă.
Medicul kinetoterapeut are dreptul:
- să perfecţioneze metodele de lucru şi ridicarea permanentă a nivelul de calificare
personal;
- să propună metode noi organizatorice de ameliorare a condiţiilor de muncă;
- la condiţii de muncă ce corespund cerinţelor securităţii şi igienei muncii;
- la alte drepturi prevazute de legislaţia RM în domeniul muncii, sănătăţii, etc.
Ponderea ierarhică:
a) ierarhice- şefului secţiei, iar în lipsa lui conducatorului instituţiei medicale;
b) de colaborare- cu medicii din secţie, personalul medical mediu, personalul
auxiliar.
c) de subordonare- profesională- şefului secţiei.
Condiţii de muncă:
Regim de muncă 35 ore pe săptămînă.
Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.
Capitolul III
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
Studii: superioare, postuniversitare
Cunoştinţe: pregătire specială în domeniu kinetoterapiei
Abilităţi/comportament: organizare, disciplina, lucrul în echipa, comunicare eficientă,
responsabilitate, obiectivitate, comportament şi ţinută cultivată.
În lipsa oricărei modicifări, această fişă de post este valabilă pentru toată durata
raporturilor de muncă între angajator şi angajat.

Şef secţie recuperare medicală
şi medicina fizică

Svetlana Sajin

Vizată de şef secţie resurse umane

Angela Rusnac

Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:
Numele, prenumele___________________
Semnătura__________________________
Data_______________________________

