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Filiala OAMGMAMR Iași dorește să contribuie la 

protecţia membrilor organizaţiei  în exercitarea profesiei 

de asistent medical și moașă punând la dispoziţie acest 

Ghid de siguranţă profesională cu extrase din lege care 

cuprinde obligaţiile și atribuţiile de îndeplinit în 

exercitarea profesiei și a căror cunoaștere și aplicare 

poate contribui la evitarea situaţiilor de malpraxis.  

Prezentul Ghid este realizat pe baza legislaţiei în vigoare 

și se referă la cadrul legislativ general de exercitare a 

profesiei, cu menţiunea că există proceduri specifice 

pentru fiecare specialitate medicală, al căror conţinut nu 

poate fi cuprins în câteva pagini și care este disponibil pe 

site-ul OAMGMAMR Iași la secţiunea legislaţie 

(https://oammr-iasi.ro).

Exercitarea profesiei de asistent medical și moașă poate 

fi realizată în regim salarial și/sau voluntar sau ca 

activitate independentă și este legiferată prin în OUG. 

144/2008 și ORDIN nr. 1454 din 2 decembrie 2014. 
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Este foarte important să cunoaștem care sunt îndatoririle 

noastre pentru a nu ne expune malpraxisului. De multe ori 

bunele intenţii pot să coste, atât în planul sănătăţii 

pacientului cât și în planul integrităţii noastre profesionale.
 
În acest sens, este bine să nu uităm că îngrijirile medicale 

ce pot fi acordate de asistenţi medicali generaliști, moașe 

și asistenţi medicali, potrivit competenţelor profesionale, 

se clasifică în funcţie de gradul de autonomie al 

intervenţiilor practicate de asistentul medical, după cum 

urmează:

ÎNGRIJIRI MEDICALE AUTONOME VS. 

ÎNGRIJIRI MEDICALE DELEGATE

w
w

w
.o

am
m

r-
ia

si
.r

o

   care pot fi prestate în   I. îngrijiri medicale autonome,

absenţa indicaţiei medicului;

 care pot fi prestate    II. îngrijiri medicale delegate, 

doar pe baza prescripţiei medicului.
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I. INTERVENŢII  ALE ASISTENTULUI AUTONOME

MEDICAL ȘI MOAȘEI:

►se referă la intervenţiile pe care asistentul medical le 

realizează în baza competenţelor oferite de pregătirea 

profesională fără a fi necesare prescripţii din partea 

medicului

- stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și a 

diagnosticului de îngrijiri de sănătate, planificarea, 

organizarea intervenţiilor, elaborarea planului de îngrijire și 

furnizarea serviciilor de îngrijiri;

- pregătirea fizică a pacientului în vederea aplicării metodei 

terapeutice, în concordanţă cu normele profesionale și 

pregătirea psihică a pacientului prin realizarea comunicării 

terapeutice;

Procedurile care pot fi realizate autonom sunt:

1.a.  Proceduri care vizează IGIENA ȘI CONFORTUL 

PACIENTULUI 

Schimbarea lenjeriei de pat fără pacient, schimbarea 

lenjeriei de pat cu pacient imobilizat, schimbarea lenjeriei 

de corp a pacientului imobilizat la pat; 



Monitorizarea eliminării intestinale și urinare;

Efectuarea toaletei pacientului imobilizat la pat, îngrijirea 

cavităţii bucale, cu aplicarea de produse 

nonmedicamentoase, toaleta perineală;

Schimbarea poziţiei pacientului imobilizat, adinamic; 

Mobilizarea pacientului: instalarea pacientului într-o 

poziţie în raport cu patologia sau handicapul său, 

mobilizarea pacientului pentru prevenirea atrofiei 

musculare, a anchilozelor cauzate de imobilizare, 

identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la 

un pacient cu un dispozitiv de imobilizare (aparat gipsat 

etc.);

Captarea eliminărilor, monitorizarea eliminării intestinale 

și urinare.
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►►►Menţiune: aceste tehnici și proceduri medicale pot 

necesita prezenţa medicului la pacienţi cu anumite patologii 

sau care au suferit intervenţii chirurgicale care impun 

menţinerea unor anumite posturi, ceea ce presupune 

atenţie la prescripţiile particulare fiecărui caz în parte (de 

exemplu în secţii de ortopedie unde mobilizările se fac în 

primele ore postoperator doar în prezenţa și cu participarea 

medicului).
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1.b. Proceduri care vizează ALIMENTAREA BOLNAVULUI 

- supravegherea igienei și a echilibrului alimentar

- alimentarea activă 

- alimentarea pasivă: prin gastrostomă/sondă gastrică

1.c. Proceduri care vizează MĂSURAREA ȘI 

SUPRAVEGHEREA FUNCŢIILOR VITALE ȘI A ALTOR 

PARAMETRI 

- măsurarea, observarea și notarea parametrilor pentru 

monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, 

respiraţii, greutate,  înălţime, diureză, scaun

1.d. Procedurile asociate îngrijirilor specifice acordate de 

asistentul medical și moașă în regim salarial/de voluntariat 

sau independent  și care cuprind o serie de intervenţii care 

presupun atât activităţi autonome, cât și delegate sau 

participative, efectuate la prescripţia medicului și/sau în 

prezenţa acestuia pot fi consultate pe site-ul OAMGMAMR 

Iași la secţiunea legislaţie (https://oammr-iasi.ro). 

►►►De menţionat faptul că anumite tehnici și proceduri 

pot fi cuprinse în fișa postului sau în proceduri interne ale 

unităţii sanitare în care vă efectuaţi activitatea prin natura 
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specificului unităţii, dar care trebuie să fie supuse legislaţiei 

în vigoare și care nu pot depăși competenţele prevăzute de 

legea exercitării profesiei de asistent medical și moașă.

II. INTERVENŢII DELEGATE EFECTUATE    

SUB PRESCRIPŢIE MEDICALĂ 

ALE ASISTENTULUI MEDICAL ȘI MOAȘEI:

►se referă la intervenţiile pe care asistentul medical și 

moașa le realizează la indicaţia scrisă a medicului

►►►ATENŢIE: În cadrul intervenţiilor efectuate sub 

prescripţie medicală, există intervenţii care se efectuează 

doar în prezenţa și sub supravegherea strictă a medicului! 

Nu uitaţi că tipul de intervenţii care se efectuează sub 

prescripţie medicală se clasifică în:

a. intervenţii realizate doar pe bază de prescripţie medicală 

fără a fi necesară supravegherea sau prezenţa medicului

b. intervenţii care se realizează doar pe bază de prescripţie 

medicală dar este necesară prezenţa medicului care poate 

interveni în orice moment 

c. intervenţii care se realizează doar prin prescripţie 

medicală și sub supravegherea strictă a medicului. 
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II.a. Îngrijiri medicale delegate efectuate cu prescripţie 

medicală (fără a fi necesară supravegherea sau prezenţa 

medicului)

II.a.1. PRELEVĂRI (RECOLTĂRI) PENTRU EXAMENE DE 

LABORATOR 

Recoltarea sângelui pentru examene de laborator, a 

probelor de urină pentru examene de laborator, recoltarea 

materiilor fecale pentru examene de laborator, recoltarea 

exudatului faringian, a sputei prin expectoraţie, recoltarea 

secreţiei uretrale la bărbat, a secreţiei purulente din leziuni 

și a secreţiilor cervico-vaginale

II.a.2. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 

- administrarea medicamentelor pe cale orală, 

- administrarea medicamentelor prin injecţii parenterale, 

injecţii intramusculare,  injecţii intramusculare, metoda 

"Z", injecţii subcutanate, intradermice, injecţie 

intravenoasă directă 

- administrarea medicamentelor pe mucoasa cojunctivală, 

pe cale nazală prin instilaţie, administrarea 

medicamentelor în conductul auditiv extern prin instilaţie, 

administrarea medicamentelor pe tegumente 
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administrarea medicamentelor pe cale rectală 

administrarea medicamentelor pe sonda nazogastrică și 

gastrostomă, administrarea medicamentelor pe care 

vaginală, scarificări și injecţii destinate vaccinărilor; testul 

cutanat la tuberculină; 

►►►ATENŢIE: Administrarea injectabilă a unei substanţe 

pentru prima dată, inclusiv testele de alergologie se 

realizează doar la indicaţia scrisă și NUMAI ÎN PREZENŢA 

MEDICULUI!

Modul de administrare se realizează la prescripţia medicului, 

dar verificaţi întodeauna modul de administrare a substanţei 

medicamentoase recomandată de producător (din 

prospect sau de pe recipient) înainte de administrare pentru 

a evita erorile medicale. 

II.a.3. TERAPII VASCULARE: montarea cateterului venos 

periferic pentru perfuzii, menţinerea și îngrijirea unei linii 

venoase existente, îndepărtarea dispozitivului intravenos 

periferic, participarea la montarea și îndepărtarea 

cateterului venos central, transfuzia sanguină, protocol de 

investigare/înregistrare a unei reacţii acute transfuzionale, 

autotransfuzia (transfuzia autologă).
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►►►Transfuzia sanvgină se realizează numai la indicaţia 

scrisă a medicului și care supraveghează efectuarea 

controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului și 

desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei. 

II.a.4. SONDAJE, SPĂLĂTURI, CLISME: tubajul nazogastric, 

spălătura gastrică, tubajul duodenal, sondajul vezical la 

femeie, sondajul vezical la bărbat, spălătura vezicală, 

clisma evacuatorie, introducerea tubului de gaze

►►►Primul sondaj vezical la bărbat se face numai în 

prezenţa/cu participarea medicului!

II.b. Servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la 

prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată 

interveni în orice moment

- injecţii și perfuzii de produse de origine umană, necesitând 

obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de 

identitate și compatibilitate;

- pregătirea, mobilizarea și monitorizarea aparaturii de 

circulaţie extracorporală;

- ablaţia cateterelor centrale;

- aplicarea garoului pneumatic de uz chirurgical;



w
w

w
.o

am
m

r-
ia

si
.r

o

10

II.c. Servicii de îngrijiri medicale delegate, numai 

la prescripţia și în prezenţa unui medic

- prima injecţie dintr-o serie de alergogene;

- primul sondaj vezical la bărbat în caz de retenţie acută de 

urină;

- înregistrarea EKG și EEG cu test de efort sau folosirea de 

medicamente modificatoare;

- explorări ale funcţiei pulmonare, inclusiv teste de efort și 

provocare;

- alte explorări funcţionale specifice: oscilometrie, 

fonocardiogramă, flebografie, apexogramă etc.;

- punerea de gipsuri sau alte dispozitive de imobilizare;

- utilizarea defibrilatorului;

Alte proceduri la care asistentul medical participă alături de 

medic și care implică intervenţii delegate:

1. PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA PUNCŢII: 

toracocenteză, efectuarea puncţiei peritoneale 

(paracenteza abdominală), puncţia pericardică, puncţia 

rahidiană, puncţia articulară, puncţia osoasă (medulară) - 

biopsia medulară, puncţia vezicii urinare, puncţia biopsică: 
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hepatică, renală, nodul mamar.

2. PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA 

EXAMINĂRI IMAGISTICE: participarea la examene 

radiologice presupun din partea asistentului 

medical/moașei pregătirea pacientului și participarea la 

examinarea radiologică a sistemului osteoarticular, a 

organelor toracice, examinarea radiologică a tubului 

digestiv (tranzit baritat, examinarea colonului), 

examinarea colecistului și căilor biliare, a aparatului renal, 

a sistemului nervos. 

De asemenea, asistentul medical participă la examene cu 

izotopi radioactivi (scintigrafie), examene cu ultrasunete 

echografice: echografii, echoendoscopii.

3. PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMENE 

ENDOSCOPICE: participarea la efectuarea 

esofagogastroduodenoscopiei, a colonoscopiei, a 

rectosigmoidoscopiei, bronhoscopie, toracoscopie, 

cistoscopie, artroscopie, laparoscopie.

Asistentul medical/moașa pregătește materialele 

necesare conform indicaţiilor medicului, respectând cu 



12

stricteţe normele de asepsie și antisepsie, realizează 

pregătirea psihică și fizică specifică fiecărei tehnici și 

participă la poziţionarea corectă a pacientului pentru 

tehnică, supraveghează funcţiile vitale înainte, pe 

parcursul efectuării și după realizarea tehnicii. 

După efectuarea tehnicii supraveghează pacientul sub 

aspectul funcţiilor vitale dar și a parametrilor specifici la 

recomandarea medicului sau în funcţie de necesităţile de 

monitorizare specifice procedurii medicale la care a fost 

supus pacientul (pentru detalii, vezi procedurile publicate 

în MO în ordinul 1142). 
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►►►Constituie depășirea competenţelor a emite 

documente medicale care nu sunt în responsabilitatea 

asistentului medical (de exemplu eliberarea de reţete 

medicale, scrierea condicilor de medicamente, a scrisorilor 

medicale etc.)! 

*Riscurile ce decurg din activitatea profesională sunt acoperite de 

asigurarea de răspundere civilă care se încheie la o valoare a riscului 

corespunzătoare specificului locului de muncă. Nu sunt acoperite riscurile ce 

decurg din depășirea competenţei. 
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EXEMPLE DE PROCEDURI EFECTUATE NUMAI LA 

PRESCRIPŢIA, ÎN PREZENŢA/SUB 

SUPRAVEGHEREA MEDICULUI:

►►►ATENŢIE!! Există situaţii care par inofensive, din 

punctul de vedere al implicării legale, dar care ne pot 

expune malpraxisului.

Vom da câteva exemple, pentru a fi mai clare situaţiile în 

care ne putem expune legal prin manevre sau proceduri 

medicale aparent simple: 

a realiza proceduri pe baza indicaţiilor verbale/
telefonice ale medicului

EXEMPLU 1:

Situaţie posibilă: pacientul prezintă dureri care necesită 

analgezie în tura de noapte și după ce anunţăm medicul, 

acesta ne transmite telefonic să administrăm un analgetic, 

fără a exista prescripţie clară în foaia pacientului. 

Care sunt riscurile?

Ca pacientul să facă  o reacţie alergică.

Pacientul să aibă o patologie care interferează cu 
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analgeticul administrat. (majoritatea pacienţilor nu 

conștientizează acţiunea cumulată a medicamentelor și 

nu înţeleg funcţionalitatea unitară a organismului) sau 

poate din diverse motive să declare că au mai primit un 

medicament care se află de fapt, la prima administrare.

Cum poate fi preîntâmpinată o astfel de situaţie?

Printr-un diagnostic de nursing bun, prin care se identifică 

toate problemele de dependenţă și se comunică mai 

departe medicului, care poate face prescripţii medicale 

pentru a acoperi toate nevoile medicale (de exemplu să 

indice analgeticele de administrat la nevoie sau prescripţii 

de genul la o valoare a TA mai mare de... se administrează X 

etc.)

Prin comunicarea cu medicul curant sau medicul de gardă 

(respectând protocolul/procedura specifică unităţii de 

lucru), care după ce consultă pacientul indică un analgetic 

și consemnează indicaţia scrisă în documentul medical.  

►►►
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A realiza proceduri care NECESITĂ PREZENŢA MEDICULUI 

în absenţa acestuia, chiar dacă sunt indicate în foaia de 

observaţie 

EXEMPLU 2:

Situaţie posibilă: injectarea unor substanţe pentru testarea 

alergiilor, substanţe care pot da depresie respiratorie etc. 

sau manevre medicale de genul mobilizării pacienţilor în 

perioada imediat postoperatorie.

Care sunt riscurile?

Ca pacientul să facă șoc anafilactic, depresie respiratorie 

care să necesite intubaţie, intervenţie de urgenţă etc. sau 

anumite manevre de mobilizare pot  induce complicaţii 

postoperatorii în cazul pacienţilor cu indicaţii posturale 

specifice.

Cum poate fi preîntâmpinată o astfel de situaţie?

Realizarea manevrelor medicale care necesită prezenţa unui 

medic DOAR în aceste condiţii. 

►►►
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►►► A rămâne în limitele competenţelor profesionale în 

exercitarea profesiei de asistent medical și moașă vă 

menţine în cadrul legal și poate duce la evitarea situaţiilor 

de malpraxis ce pot avea consecinţe atât asupra dreptului 

dumneavoastră de a profesa cât și asupra integrităţii și 

sănătăţii pacientului. 



Copyright: OAMGMAMR Filiala Iași

Strada Morilor 22
www.oammr-iasi.ro



COLECȚIA 
INFO-NURSING
FILIALA IAȘI


