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Anexa nr. 4

Atribuțiile asistentului medical
din cabinetul stomatologic școlar/universitar
1. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de elevi și studenți
1.1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului de medicină dentară, stabilite de
medicul stomatolog.
b) răspunde de gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală.
2. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
a) propune aprovizionarea cabinetului de medicină dentară cu medicamente pentru aparatul de
urgență, cu materiale sanitare și stomatologice și cu instrumentar medical, în urma verificărilor
constante.
b) are în gestiune și administrează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările legale în
vigoare, instrumentarul, materialele sanitare și stomatologice și medicamentele din cabinetul de
medicină dentară.
c) efectuează și răspunde de dezinfectarea aparaturii și a instrumentarului, de sterilizarea și
menținerea sterilității instrumentarului.
d) efectuează controlul sterilizării conform legislației în vigoare.
e) supraveghează și coordonează activitatea desfășurată de personalul auxiliar.
3. Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor și a studenților
Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia
(examene medicale, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe
prevenirea îmbolnăvirilor aparatului dento-maxilar).
4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Completează, sub supravegherea medicului stomatolog:
a) fișele și registrele de evidență a activității cabinetului de medicină dentară,
b) formularele statistice privind activitatea cabinetului de medicină dentară,
c) rapoartele curente pentru sistemul informatic din sănătate.
5. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
5.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) asigură pregătirea pacientului prin tehnici specifice în vederea consultului și tratamentului de
specialitate.
b) desfășoară activitate de medicină dentară profilactică împreună cu medicul stomatolog și sub
îndrumarea sa.
c) pregătește instrumentarul și materialele stomatologice pentru tratamentul de specialitate.
d) participă împreună cu medicul la acordarea tratamentului de specialitate.
5.2. Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență, elevilor și studenților.
6. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
a) efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educația preșcolarilor, elevilor și studenților în
vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare.
b) efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educația preșcolarilor, elevilor și studenților pentru
igienă orală, igienă alimentară și stil de viață sănătos.
7. Educație medicală continuă
Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor
în vigoare.
8. Raportare
Întocmește, sub îndrumarea medicului stomatologic școlar, centralizatorul de activitate medicală conform
modelului prevăzut în Anexa nr. 15.3.
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