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Atribuțiile Asistenților Medicali Comunitari

Menţinere a sănătăţii, promovare și educaţie în sănătate: 
a. organizează și desfășoară activităţi de prevenire primară pentru toată populaţia comunităţii și grupuri specifice 

de vârstă (copii, adolescenţi, tineri, mame tinere, adulţi și vârstnici etc.);
b. organizează activităţi de prevenire secundară, școlarizare a persoanelor care se confruntă cu probleme de să-

nătate pentru adaptarea modului de viaţă, urmarea tratamentului indicat etc.; 
c. participă la implementarea programelor naţionale de sănătate a populaţiei și de sănătate publică la nivelul co-

munităţii; 
d. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecţii; 

Acordare (planificare, organizare, realizare) a serviciilor de îngrijiri medicale individualizate, familiei și comunităţii:
a. identifică persoanele cu boli acute și cronice, asigură supravegherea și monitorizarea lor, identifică nevoile 

acestora;
b. aplică proceduri medicale conform planului de tratament în baza competenţelor profesionale;
c. informează pacienţii și membrii familiei/ îngrijitorii despre managementul integrat;
d. realizează măsuri de asistenţă medicală de urgenţă, la necesitate (febră, vomă, convulsii etc.) 

Organizare și participare în realizarea îngrijirilor medicale specializate (de sănătate mintală, paliative, recuperare etc.) 
în comunitate:
a. organizează îngrijirile medicale la domiciliu (reabilitare, îngrijiri paliative etc.);
b. coordonează necesitatea îngrijirilor sociale cu asistentul social comunitar, managerul serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu, lucrătorii sociali, voluntarii etc.;
c. furnizează servicii medicale și administrare de tratamente, în cadrul îngrijirilor medico-sociale, de reabilitare și 

paliative la domiciliu; 
d. monitorizează pacienţii din evidenţe speciale (TBC, HIV/SIDA, hepatite virale etc.); 

Facilitare și asigurare a accesului populaţiei comunităţii la servicii: 
a. identifică persoanele cu semne de îngrijorări pentru bunăstare și familiile cu risc sporit de vulnerabilitate care 

necesită suport; 
b. facilitează accesul persoanelor la serviciile medicale necesare, consolidează abilităţile de autoîngrijire a bolilor 

cronice; 
c. sesizează/ referă autorităţii tutelare locale/ asistentului social comunitar cazurile copiilor și persoanelor în si-

tuaţie de risc (sărăcie, abandon, abuz, violenţă domestică, excluziune socială etc.); 

Colaborare/comunicare eficientă cu membrei echipei multidisciplinare:
a. stabilește relaţii optime de colaborare cu echipa multidisciplinară;
b. conlucrează cu familia, colectivităţile din comunitate, APL și serviciile de asistenţă medicală;
c. gestionează în mod integrat cazurile persoanelor și familiilor vulnerabile cu ceilalţi actori comunitari locali, re-

prezentanţi ai asistenţei sociale, educaţiei, autorităţii publice locale, ordine publică, ONG, voluntari etc.; 
d. facilitează implicarea persoanelor cheie în realizarea activităţilor de promovare a sănătăţii, îngrijirilor medicale 

și sociale.

Evaluarea necesităţilor din comunitate și identificarea timpurie a beneficiarilor: 
a. realizează catagrafia/ evidenţa populaţiei din comunitate în baza indicatorilor de sănătate și bunăstare;
b. pentru organizarea programelor și serviciilor necesare, informează medicul de familie, APL, alţi actori comuni-

tari despre starea de sănătate a populaţiei.

Sursa: Extras din proiectul de revizuire a Ordinului nr.157 din 05.03.2014 privind organizarea activităţii asistentului medical comunitar

 
 


