
Asistentul medical din creșă  are urmaroarele   atributii: 

 

•     Își desfasoara   activitatea   medicala   sub indrumarea   si supravegherea  șefului  de creșă; 

•     asigura   calitatea   ingrijirilor    acordate    copiilor   din  perspectiva    competentelor 

sale; 

•      efectueaza   zilnic  triajul  epidemiologic    al copiilor  la primirea  in unitate; 

•      efectueaza    triajul   epidemiologic     zilnic   la  clasa,   izoleaza    copii   suspecti   sau 

bolnavi  si informeaza   șeful de creșă   ; 

•      asigură  schimbatul   copiilor; 

•      supraveghează   indeaproape   copiii pentru evitarea incidentelor  și accidentelor; 

•      răspunde de integritatea  corporală a copiilor  pe care ii au in primire; 

•       repartizează  și administrează   alimentația   copiilor,  fiind  ajutată  de infirmieră; 

•      supraveghează    curațenia   și dezinfectia   mâinilor, și al echipamentului  de lucru,  al 

îngrijitorelor   atunci   când  ajută   la  transportul,    distribuirea    alimentelor și alimentația 

copiilor; 

•       acordă   primul    ajutor   in caz   de   urgenta    (in   mod   obligatoriu,     cunoaste    si 

stapaneste    manevrele    si  tebnicile   de  resuscltare    cardio-respiratorie     si  de  acordare   

a primului   ajutor  in cazul  aspiratiei   de corp  strain)  și supravegheaza    transportul   copiilor 

la unitatile  sanitare; 

•       anuntă    seful de  cresa  de  cazurile   de  rele  tratamente    sau  neglijare   a copilului,   

situatiile   de  abuz  precum  si  situatiile de  risc  a abandonului    identificate    la copii  care  

frecventează   sistemul  de creșă; 

•       completează    datele   privind    starea   de   sanatate    a   copiilor    (de   temperatura, 

alimentatie   etc); 

•        insoteste  copii  pe tot parcursul   deplasari  la evenimente; 

•        urmareste    și  asigură  respectarea    normelor   igienice   în  distribuirea și  păstrarea 

alimentelor  la copii; 

•          completează   documentele   de evidența  a medicamentelor; 

•          declara  imediat  administratorului/șefului de centru din  cresa  imbolnavirile    acute  pe 

care  le prezinta personalul sau imbolnăvirile    transmisibile   survenite  la membrii  de familie; 

•          controleaza    zilnic   respectarea    normelor   de  igiena   din  cresa   și a  circuitelor    și 

aduce  imediat  la cunoștinta   administratorului/șefului de centru  nerespectarea   acestora  ; 

•          respectă  secretul  profesional   si codul  de etica  al asistentului  medical; 

•          se  preocupă  de  actualizarea    cunostiintelor    profesionale,    prin  studiu  individual 

sau alte forme  de educație  continuă  și conform  cerintelor  postului  ; 



•          poartă  echipamentul   de protectie   prevazut   de regulamentul    de ordine  interioara, 

care  va fi schimbat  ori de cate  ori este  nevoie, pentru  păstrarea   igienei  și a aspectului estetic  

personal; 

•          răspunde   de bunurile  aflate  in gestiune;     

•          asigură  si răspunde  de buna  utilizare  a aparaturii  aflate  in cabinetul  medical. 


