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Câteva măsuri de protejare a sănătăţii şi securităţii 

şi de prevenire a bolilor profesionale 

 

Ca asistent medical vă confruntaţi zilnic cu situaţii care vă pot face rău şi dumneavoastră şi 

pacienţilor cu care intraţi în contact şi de care este bine să ştiţi cum să vă feriţi. 

 

Iată câteva măsuri care vă pot asigura siguranţa şi sănătatea la locul de muncă: 

 

 Pentru a preveni înţepăturile cu ace asiguraţi-vă că folosiţi instrumentele de siguranţă 

prevăzute pentru a acoperi partea ascuţită a acelor. Nu încercaţi să îndepărtaţi  elementele de 

siguranţă ca să câştigaţi timp sau din comoditate.  

 Când trebuie să ridicaţi pacienţii  împingeţi-i nu-i trageţi spre dumneavoastră, ca să vă 

protejaţi spatele. Apropiaţi-vă cât mai mult de pat şi evitaţi să vă întindeţi braţele prea tare, ca 

să evitaţi întinderile musculare.  

  Dacă vă aplecaţi să luaţi ceva de jos, ridicaţi-vă flexând genunchii. Coborâţi-vă corpul în 

poziţia ghemuit, trageţi  greutatea corpului spre dumneavoastră şi folosiţi-vă forţa picioarelor 

pentru a vă ridica. Acest lucru vă poate scuti de frecventele dureri de spate de care se plâng 

atât de des asistenţii medicali.   

 Mulţi asistenţi se plâng de dureri de cap, spate şi gât legate de ridicarea pacienţilor, a 

materialelor şi echipamentelor. Evitaţi să ridicaţi mai mult de 20 kg, în cazurile în care 

trebuie să manipulaţi greutăţi mai mari apelaţi la ajutorul colegilor sau la echipamente pe 

roţi. 

 În cazurile de violenţă la locul de muncă, nu mai puţin frecvente în activitatea asistenţilor  

medicali, fie că este vorba despre o persoană în stare de ebrietate sau de o doamnă în vârstă 

cu demenţă, trebuie să fiţi precauţi. Apelaţi tot timpul la ajutorul unui coleg dacă vi se pare 

că  situaţia vă scapă de sub control. 
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 Tot ca măsură de siguranţă atunci când sunteţi cu pacienţii, nu îi lăsaţi să se interpună între 

dumneavoastră şi uşă, astfel încât să aveţi oricând o cale de ieşire.  

  Alergiile la latex şi talc sunt din ce în ce mai comune şi ca să vă protejaţi utilizaţi mănuşi 

din materiale sintetice şi fără talc, care pot predispune la alergie. Este bine de ştiut că 

alergiile la latex şi talc se pot dezvolta chiar dacă nu apar semne concrete. 

  Siguranţa  medicaţiei este importantă atât pentru pacienţi, cât şi pentru asistenţi medicalii. 

Pentru a preveni evenimentele neplăcute aveţi de făcut 5 verificări pe care le-aţi învăţat încă 

din şcoală: verificaţi dacă administraţi medicamentul corect, în doza corectă, la ora 

corectă, pe calea corectă şi pacientului care trebuie. Numai concentrându-vă atenţia 

asupra acestor reguli veţi  administra medicaţia în condiţii de siguranţă. 

 Daca este posibil, nu vă lăsaţi distraşi în timpul interacţiunii cu pacienţii. Limitaţi 

conversaţia cu aceştia atunci când administraţi medicaţia. Studiile au arătat că asistenţii 

medicali care se lasă uşor distraşi fac mai multe greşeli. Atenţia e cel mai important aspect al 

siguranţei. Dacă se întâmplă să vă lăsaţi distraşi, reveniţi la activitatea anterioară şi verificaţi 

totul pentru a preveni orice eroare. 

 Cele mai importante greşeli provin din calculul incorect al dozelor medicamentelor. 

Asiguraţi-vă că administraţi doza corectă: verificaţi de două ori, dacă aveţi îndoieli 

întrebaţi un coleg sau citiţi instrucţiunile de dozare ale produsului. Actualizaţi-vă cunoştinţele 

de matematică privind conversia unităţilor de măsură. 

 Spălarea mâinilor este extrem de importantă pentru reducerea infecţiilor. Folosiţi creme 

hidratante pentru a preveni uscarea pielii. 

 Folosiţi întotdeauna echipamentul de protecţie corespunzător sau alte bariere necesare în 

realizarea unei sarcini (mănuşi, halat, mască, protecţie pentru ochi şi pentru ace etc). 

 În timpul serviciului purtaţi încălţăminte adecvată atât pentru mers, cât şi pentru statul în 

picioare. 

 Dacă e nevoie să efectuaţi o manevră într-o poziţie dificilă, de exemplu, cu mâinile deasupra 

nivelului umerilor, luaţi pauze dese. 

 Discutaţi cu colegii după evenimente critice din timpul turelor ca să vă descărcaţi emoţional 

şi să evitaţi acumularea stresului. 

 Eliberaţi holurile și pasajele de trecere  de forfotă şi echipamente. 

 Asiguraţi şi menţineţi  o ventilaţie corespunzătoare în zona de lucru. 

 Păstraţi radiaţiile la un nivel minim și verificaţi periodic nivelul de radiaţii, astfel încât să 

se încadreze în normele de securitate. 
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 Dacă locul dumneavoastră de muncă este în departamentul de medicină nucleară sau implică 

activităţi cu pacienţii trataţi sau testaţi de aceste departamente, instruiţi-vă corespunzător 

pentru a preveni sau controla expunerea la sursele de radiaţii. 

 

 

Iată ce puteţi face acasă pentru o mai bună sănătate şi siguranţă:  

 

 Asistenţii medicali indiferent de schimb ar trebui să ia micul dejun înainte de a începe tura. E 

valabil chiar și pentru turele de seară sau noapte, înaintea cărora e bine să luaţi o gustare. Vă 

va da energia de care aveţi nevoie în timpul turei, dar nu consumaţi alimente caee să vă 

încarce sistemul digestiv.   

 Staţi în picioare o mare parte din zi și acest lucru v-ar putea face să credeţi că nu aveţi nevoie 

de exerciţii fizice. Lucrurile stau tocmai invers. Aveţi nevoie de cel puţin 30 de minute pe 

zi de sport, cinci zile pe săptămână, pentru a vă întări inima. Vă va ajuta la menţinerea 

unei greutăţi corporale echilibrate şi la reducerea riscului de boli cardiovasculare şi diabet. 

 Când luaţi pauză pentru gustare în loc de dulciuri, consumaţi fructe proaspete: un măr sau o 

banană, care se manâncă repede şi vă furnizează energia necesară.  

  Când sunteţi liberi, uitaţi de serviciu. În felul acesta când veţi reveni la serviciu vă veţi putea 

concentra uşor şi vă veţi simţi revigorat. Serviciul nu este viaţa dumneavoastră Petreceţi timp 

de calitate cu cei dragi şi găsiţi-vă timp şi pentru activităţi care vă fac plăcere. 

 Dacă faceţi ture de noapte somnul devine o problemă  importantă. Adulţii au nevoie să 

doarmă între 7 şi 9 ore pe zi, deci aveţi grijă să dormiţi aceste ore ca să vă menţineţi 

sănătatea. Somnul şi oboseala fac ca şi cele mai simple sarcini să pară dificile. 

 Asistenţii medicali sunt pacienţi foarte dificili. Dumneavoastră le spuneţi pacienţilor cât de 

important este să  se prezinte la medic, însă mulţi asistenţi  evită controalele de rutină care i-

ar putea menţine sănătoşi. Mergeţi la medic cel puţin o dată pe an pentru problemele 

curente de sănănăte şi faceţi-vă analize la sânge regulat. Ignorându-vă corpul e o cale sigură 

de a deveni pacient în propriul spital.    
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