
Anexa nr.8 

                                                                                                                                Aprob 

Directorul IMSP AMT Botanica 

_____________Ion NOGAI 

„____”_____________2020 

 

F I Ş A  D E  P O S T 
 

Autoritate publică: IMSP  Asociaţia Medicală Teritorială Botanica 

Subdiviziunea: Centrul Medicilor de Familie 

Adresa instituţiei medicale:  

Denumirea funcţiei: asistent medical reabilitare medicală și medicină fizică 

Obligaţiunile de funcţie sunt elaborate în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii 

Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (Monitorul oficial al RM nr.159-162 din 29.07.2003), cu modificările 

ulterioare, Statutului Instituţiei cu modificările şi completările înscrise în registrul de stat, prevederile Legii 

ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 28 martie 1995, Contractului colectiv de muncă al instituţiei în vigoare, 

Codului deontologic al lucrătorului medical și farmacistului aprobat prin HG nr.192 din 23 martie 2017, 

Ordinului MSMPS nr.62 din 22 ianuarie 2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de îmbunătățire a 

calității și siguranței serviciilor medicale”, Ordinului MSMPS nr.425 din 20.03.2018  Cu privire la 

aprobarea Ghidului cu privire la aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacientului. 

                                                Principiile de bază: 

- În funcţie de asistent medical reabilitare medicală și medicină fizică poate fi numită persoana cu 

studii medii medicale, cu specializare în reabilitare medicală și medicină fizică.  

- Este numită şi eliberată din funcţie de către Directorul AMT la propunerea asistentei medicale 

superioare a CMF,  după aprobarea managerului CMF. 

                                      

                                            Relaţii ierarhice: 
- Subordonată a asistentei medicale superioare CMF şi managerului CMF. 

                                                  

                                                         Relaţii organizatorice: 

-  funcţionale:  participă la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul echipei medicale;  contribuie la 

calitatea actului medical; 

- de cooperare: între asistenţii medicali, precum şi faţă de medicul reabilitolog relaţiile se bazează pe 

corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională; 

 

                                                         Atribuţii: 

  să se prezinte la locul de muncă la orele stabilite pentru începerea activităţii;  

  să aibă o ţinută îngrijită, comportament şi limbaj civilizat faţă de medic şi pacienți; 

  să manifeste solicitudine şi amabilitate faţă de medic şi pacienți;  

  să respecte intimitatea pacienților; 

 să întocmească şi să depună situaţiile statistice solicitate referitoare la activitatea serviciului;  

  să ţină evidenţa medicamentelor şi materialelor,inclusiv din setul de urgenţă; 

 să completeze documentele medicale la indicaţia medicului şi sub supravegerea acestuia ;  

  să promoveze imaginea instituției;  

  să utilizeze raţional  medicamentele și consumabilele;  

 să promoveze educaţia pentru sănătate şi educaţia pacienților cu diverse patologii; 

 să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă complementare serviciului; 

 

Drepturi: 

 de a ridica nivelul profesional în cadrul programelor de educaţie medicală continuă; 

 condiţii de muncă satisfăcătoare; 



 remunerarea muncii conform Regulamentului privind salarizarea angajaţilor  

 salariu lunar; 

  concediu conform programului anual; 

       Responsabilităţi: 

 de  înregistrarea corecta a datelor în registrele cabinetului;  

 de actele pe care le întreprinde şi de deciziile luate, conform pregătirii şi în limitele competenţei 

profesionale; 

 de regimul sanitaro-epidemiologic al secției prin asigurarea curăţăniei curente şi generale; 

 de asigurarea cabinetului cu consumabile, dezinfectarea consumabilelor conform cerinţelor și de 

evidenţa utilizării acestora; 

  de respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale;  

 de pregătirea locului de muncă şi verificarea integrităţii aparatelor, firelor, cablurilor; 
  selectarea procedurilor fizioterapeutice necesare pacientului din fişa fizioterapeutică completată de medic; 

 de succesiunea procedurilor fizioterapeutice în caz cînd medicul a indicat mai multe proceduri la un pacient; 

 de alegerea priorităţilor de aplicare a procedurilor în primul rînd a pacienţilor în stare mai gravă; 

 de asigurarea locului de lucru cu soluţiile medicamentoase şi electrozii necesari; 

 de verificarea aparatelor pentru procedurile respective şi îl conectează la sursa de energie. 

  de respectarea regulilor de securitate la locul de muncă ; 

 de informarea pacientului despre esenţa procedurilor, durata şi comportamentul pe parcursul procedurii. 

 de respectarea cerinţele regimului sanitaro-epidemiologic. 

 de  comunicarea și consilierea pacientului şi de supravegherea acestuia pentru a se informa despre starea şi 

reacţiile lui la procedură; 

 de anunțarea imediată a medicului în caz de apariţie a reacţiilor adverse la procedură cu  întreruperea 

procedurii; 

 de  supravegherea şi coordonarea activității personalului de subordine; 

 de  purtarea echipamentului de protecţie în tipul procedurilor prevăzut de regulamentele anterioare; 

 de calitatea serviciilor oferite;  

 de respectarea confidenţialitătii informaţiilor de la locul de muncă; 

 de perfecționarea permanentă a cunoştinţelor profesionale prin studiu individual şi educaţie medicală 

continuă;  

 de respectarea codului de etică al lucrătoruluii medical, asigurarea transparenței, informării, cosilierii 

și siguranței pacienților;  

 de respectarea regulilor de sănătate și securitate a muncii cu informarea pe etape  

despre accidenele la locul demuncă 

 de respectarea şi apărarea drepturilor pacienților;  

 de respectarea regulamentului de ordine interioară;  

  de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a echipamentelor din dotare; 

 de efectuarea controlului profilactic personal  anual;  

 de colectarea corectă a materialelor şi a instrumentarului de unică folosinţă utilizat, de asigurarea 

depozitarii acestora în vederea distrugerii. 

 

Prezentul document se constituie în anexă la contractul individual de muncă, în dosarul personal, un 

exemplar pentru conducătorul subdiviziunii și un exemplar pentru salariat. 

 

 

sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus, 

 

semnătura___________________                                                    data__________________ 
 


