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1. Ce este profesia de asistent medical 

 

 Conceptul de asistență medicală 

    (nursing- termen folosit internațional) 

 

-   este o parte importantă a sistemului de îngrijire a sănătății 

individului și cuprinde trei elemente importante: promovarea 

sănătății, prevenirea bolilor și îngrijirea persoanelor bolnave de 

toate vârstele, în toate unitățile sanitare, așezările comunitare și în 

toate formele de asistență socială. 
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2. Ce specializări există pentru asistenții medicali în școala 

noastră 

 

 - Asistent medical generalist: majoritatea asistenților medicali 

din clinici și spitale dețin acestă specializare 

În detaliu, asistentul medical generalist se ocupă cu asistarea 

medicului la efectuarea examenelor clinice, efectuarea explorărilor 

funcționale, realizarea investigațiilor paraclinice uzuale, 

programarea pacienților pentru investigații de specialitate, 

administrarea tratamentelor medicamentoase, alimentația și igiena 

pacienților, 
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 intervenții în situații de urgență, monitorizarea stării pacientului, 

completarea documentelor de evidență a medicamentelor, de 

evidență a pacienților și de observație clinică medicală, prevenirea 

creerii focarelor de infecție, sterilizarea instrumentelor și a 

meterialelor, gestionarea medicamentelor și a materialelor 

consumabile, asigurarea condițiilor igienico-sanitare generale la 

locul de muncă, precum și asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării tratamentelor și recoltărilor de produse biologice și 

/sau patologice. 
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 - Asistent medical de farmacie: este cel care participă alături de 
farmacist la prepararea medicamentelor, participă la condiționarea 
și etichetarea medicamentelor preparate în farmacie, eliberează 
medicamente pe bază de prescripție medicală (rețetă) sau cerere, 
poate conduce o drogherie, realizează recepția calitativă și 
cantitativă a medicamentelor, verifică stocurile de medicamente, 
participă la realizarea necesarului de medicamente în farmacie, 
oferă pacienților informații, privind utilizarea corectă a 
medicamentelor. 

  Asistentul medical de farmacie poate lucra în: farmacie și puncte 
farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor  și 
clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de 
medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a 
medicamentelor. 
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 - Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare 

(BFKT): este cel care se ocupă cu efectuarea tratamentelor de 

termoterapie, electroterapie, masaj, reflexoterapie, efectuează 

proceduri de fizioterapie, evaluează bilanțul articular și muscular 

al pacienților, toate acestea respectând prescripțiile facute de 

medic pe fișele de tratament. Asistentul medical BFKT poate lucra 

în clinici și spitale, cu profil balnear, în centre de recuperare, SPA-

uri, centre de înfrumusețare și remodelare corporală. 
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 3. Calitațile și abilitățile unui asistent medical 

 - Nu îi este teamă și nu se pierde cu firea dacă vede sânge, 
plăgi. 

 - Este pasionat sau îi place anatomia- studierea fiecărei părți 
din corpul uman solicită răbdare și curiozitate. 

 - Viteza de reacție- este esențială în profesia de asistent 
medical, pentru că, de câteva secunde de atenție sau de 
atitudine proactivă, poate depinde viața pacientului. 

 - Este empatic- înțelege suferința bolnavului, se pune în locul 
lui și îi oferă sprijin moral.  

 - Integritate și asumarea responsabilității- cele două calități se 
completează reciproc și implică un comportament onest din 
partea asistentului în situația în care a făcut o greșeală față de 
pacient. Va raporta incidentul, chiar dacă există riscul să fie 
sancționat. 
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 - Deține abilități de ascultare activă și răbdare- pentru ca 

interacțiunea cu pacienții să fie una pozitivă, are nevoie să le 

asculte temerile și să discute deschis, clar și concis cu ei.  

 - Foarte bine organizat- atenția asistentului medical este 

concentrată la mai multi pacienți cu nevoi diferite. Asta inseamnă 

că trebuie să își organizeze timpul foarte bine în funcție de 

gravitatea cazurilor, de solicitările medicilor, să fie capabil să 

treacă rapid de la o sarcină la alta. 

 - Rezistența la stres- fără îndoială că munca de asistentă este 

solicitantă atât prin numărul mare de pacienți cât și prin nivelul 

sarcinilor, iar în subdomenii precum terapie intensivă, bloc 

operator, poate fi epuizantă. 
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 - Ușurința în respectarea regulilor, regulamentelor, 

instrucțiunilor- oricât de multă experiență ar avea, asistentul 

medical va urma indicațiile medicului în privința fiecărui 

pacient. De asemenea, se va supune regulamentului intern, 

procedurilor fiecărei instituții în care lucrează pentru a menține 

o atmosferă agreabilă la locul de muncă.  

 - Nu face discriminări- asistentul medical va manifesta un 

comportament nediscriminatoriu.  

 - Cunoștințe de calculator- orice asistent medical care dorește 

să evolueze profesional are nevoie să cunoască măcar 

programul Word din pachetul Office. 
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4.Cum ajungi asistent medical în România 

 Dacă îți dorești și ți se pare că ai toate calitățile necesare pentru 
profesia de asistent medical, e momentul să începi să cauți o 
școală de asistenți medicali. 

 Înscrierea la școala postliceală 

 Admitere: La școlile postliceale admiterea se poate face pe baza 
unui interviu, a unui test de aptitudini sau a mediei de la examenul 
de bacalaureat. Fiecare unitate are propriul regulament în ceea ce 
privește înscrierea, taxa și specializările care se studiază. Însă, spre 
deosebire de admiterea la facultate, cei care nu au reușit să obțină 
diploma de bacalaureat se pot înscrie la o școală postliceală de 
asistenți medicali. 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ          AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

                             ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

                             PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
 

DOMENIUL : SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ 

 
 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 – 4 CLASE CU TAXA – 112 locuri 
 

 

 

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 

 – 2 CLASE BUGET – 56 locuri 

 
 

ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE  

– 2 CLASE BUGET – 56 locuri 
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 Durata: Studiile la școala postliceală durează 3 ani, pentru toate 

calificările din asistența medicală. Pentru asistenți medicali 

generaliști, anul școlar are 42 de săptămâni iar pentru asistent 

medical de farmacie și balneofiziokinetoterapie și recuperare, anul 

școlar are 36 de săptămâni. 

 

 Programa: Programa de studiu este organizată astfel încât elevii 

au împărțite cursurile pe săptămâni de teorie și săptămâni de 

practică. Studiile sunt recunoscute în Uniunea Europeană. La 

finalul celor 3 ani se va susține examenul de absolvire, care constă 

în proba practică, proba scrisă și susținerea unui proiect. 
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 Apartenența la OAMGMAMR: Un absolvent al unei școli 

postliceale de asistenți medicali poate profesa ca asistent 

medical numai din momentul în care obține certificatul de 

membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România 

(OAMGMAMR). 

  

5. Unde te poți angaja ca asistent medical în România 

 Ai două opțiuni: fie îți găsești un post în sistemul public de 

sănătate (la stat), fie în sistemul privat. 
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A. Cum obții un post în sistemul public de sănătate 

 Posturile în cadrul instituțiilor medicale de stat sunt obținute 
prin concurs.  

 Concursul: De obicei, acesta constă într-o probă teoretică 
scrisă și una practică, urmate de un interviu cu un reprezentant 
al clinicii, spitalului... 

 

B. Cum obții un post în sistemul privat de sănătate 

 Angajarea la privat diferă de cea de la stat deoarece la privat 
nu mai discutăm despre etapa tip concurs. În schimb, la privat 
ți se poate solicita o perioadă de probă de câteva ore sau zile 
pentru evaluarea ta practică.  
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 Îți recomandăm să cântărești bine decizia și să îți asumi tot ceea ce 

implică această profesie- oriunde în lume, te-ai angaja ca asistent 

medical, sistemul de sănătate are nevoie de oameni dedicați și 

pasionați, care își doresc să contribuie la menținerea sănătății și a 

stării de bine a oamenilor de lângă ei. 

  

                          Îți urăm mult succes!!!!!!!!!!! 

 


