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ANMCS 
unitate aflată în 

PROCES DE ACREDITARE 

FISA POSTULUI 

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE 

TITULAR POST 

1. Postul: 
2. Compartiment 
3. Cerinţele postului: 
4. Relaţii: a) ierarhice 

b) funcţionale 
c) de colaborare 

- asistent medical balneofizioterapie-masaj 
- secţie 
- studii postliceale, colegiul medical 
- asistent şef, medic şef secţie, director medical, manager 
- pe secţie 
- cu tot personalul din secţiile si compartimentele spitalului 

ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE 

Atribuţiile asistentului medical decurg din competentele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a 
parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei, asistentul 
medical de balneofizoterapie are responsabilitatea actelor întreprinse in cadrul activităţilor ce decurg din rolul 
autonom si delegat. 

2. 
3. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
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Primeşte pacientului la terapie conform programării, identifica pacientul conform PO de identificare a 
pacientului şi aplică procedura conform recomandării medicului. 
Supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice. 
Supraveghează si înregistrează in permanenţă datele despre starea pacientului şi informează medicul 
asupra modificărilor survenite. 
Informează si instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice 
si asupra efectelor negative care pot apărea. 
Aplica procedurile de masaj, in vederea recuperării medicale, conform prescripţiei medicului specialist si 
răspunde de aplicare procedurii. 
Manifesta permanent o atitudine de solicitudine şi empatie faţă de pacient şi aparţinător. 
Respecta întocmai prescripţiile făcute de medic pe fisele de tratament ale pacienţilor. 
Consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului. 
Ţine evidenţa tratamentelor si procedurilor efectuate în registrul de proceduri 
Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele din dotare, supraveghează colectarea materialelor de 
unica folosinţa utilizate si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii. 
Pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii/echipamentelor din dotare, semnalând defecţiunile ce apar. 
Se preocupă de aprovizionarea şi utilizarea de substanţe dezinfectante/materiale sanitare necesare la 
aplicarea procedurilor de masaj 
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13. Acorda prim ajutor în situaţiile de urgenţă şi anunţa medicul curant/şef/de gardă 
14. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de 

cate ori este nevoie pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal 
15. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical 
16. Respecta si apăra drepturile pacientului 
17. Se preocupa in permanenta de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme 

de educaţie continua conform cerinţelor postului. 
18. Participa activ la procesul de formare al viitorilor asistenţi medicali daca este cazul 
19. Organizează şi desfăşoară programe de educaţie sanitara şi de specialitate cu pacienţii si aparţinătorii 

acestora. 
20. Respecta reglementările regulamentului de ordine interioara. 
21. Respectă prevederile ORD. nr.1226 / 03 decembrie 2012 privind gestionarea corectă a deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică 
folosinţă utilizat, supraveghează depozitarea şi transportul acestora în siguranţă la depozitul central de 
stocare din cadrul unităţii, care vor fi reinstruite anual şi la nevoie, sau de câte ori apar modificări 
referitoare la deşeurile medicale 

22. Respectă prevederile Ordinului MS nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 - Normele de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

23. Verifică respectarea si aplicarea de către personal a Ordinului MS nr. 1761 din 03 septembrie 2021 -
Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, 
evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a 
derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

24. Se prezintă la examinările medicale periodice cerute de angajator. 
25. Anunţa orice îmbolnăvire sau concediu medical asistentului şef/medicului şef şi serviciului RUNOS. 
26. Personalul spitalului nu are voie să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-1 determina pe 

acesta să îl recompenseze în vreun fel în cadrul desfăşurării activităţii/asigurării procedurilor aplicate. 
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