
 

       
   

 
 
 

Cei mai importanţi factori de risc şi principalele boli profesionale 

 înregistrate în rândul asistenţilor medicali şi moaşelor 

 

 

În exercitarea sarcinilor profesionale zilnice, asistenţii medicali se expun la riscuri biologice, 

fizice, chimice şi psihologice de care nu sunt întotdeauna conştienţi pentru a-şi putea lua măsuri de 

prevedere, deşi posibilele îmbolnăviri sau accidente pot contribui semnificativ la diminuarea calităţii 

vieţii lor personale şi profesionale.  

În secţiile de gastroenterologie şi hepatologie, de boli infecţioase, de ftiziologie, în 

laboratoarele de microbiologie şi virosologie, asistenţii medicali sunt expuşi riscului de a se 

contamina de la pacienţii purtători ai unor boli infecţioase (HIV, infecţie cu virus hepatic B sau 

C, tuberculoză), chiar fără ca aceştia să ştie că sunt infectaţi.  

Asistenţii medicali din secţiile de radiologie şi imagistică sunt predispuşi la boli canceroase 

datorită expunerii la radiaţii. 

În secţiile de anatomie-patologică şi laborator, există riscul de expunerea la formol, 

pulberi, reactivi, în contact cu care personalul medical poate dezvolta astm bronşic profesional sau  

bronhopneumopatie obstructivă cronică. 

În contact cu produse chimice (dezinfectante, antiseptice, reactivi de laborator, 

medicamente, gaze anestezice, latex), există un risc crescut de a dezvolta alergii, dermatite, alte 

afecţiuni dermatologice, dureri de cap. 

Suprasolicitarea la locul de muncă, kilometrii parcurşi zilnic, statul în picioare afectează 

articulaţiile şi coloana vertebrală, apărând riscul apariţiei durerilor de spate, leziunilor coloanei 

vertebrale şi altor afecţiuni articulare.  

Zgomotul, iluminatul, microclimatul se adaugă la riscurile psihologice la care sunt expuşi 

asistenţii medicali în exerciţiul profesional – relaţiile uneori tensionate cu colegii, superiorii sau 
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subalternii, violenţa verbală sau fizică din partea pacienţilor, satisfacţia scăzută la locul de muncă, 

care duc la apariţia stresului, a insomniilor, a epuizării profesionale.  

De asemeni, în exerciţiul profesional, asistenţii medicali sunt predispuşi la diferite tipuri de 

accidente profesionale: înţepături cu ace, fracturi, accidente electrice şi mecanice. 


