
 

 

Asistent radioterapie (Medisprof Cancer Center) 
 

Căutăm asistent de radioterapie full sau part-time în cadrul Medisprof Cancer Center, 

acreditat ISO 9001/2008, CONAS, membru corespondent EORTC. 

Profilul candidatului: 

 Medisprof Cancer Center va dispune de două acceleratoare liniare. În funcție de 

indicații, tratamentele vor fi planificate și efectuate folosind tehnici de management 

respirator. 

 Candidatul trebuie să aibă competențele tehnice și clinice în implementarea 

tratamentului fiecărui pacient și să asigure îngrijire excepțională pentru pacient într-

un mediu în care calitatea, respectul, grija și compasiunea sunt centrul a tot ceea ce 

facem. 

 Candidatul ideal va asigura îngrijiri excepționale axate pe pacient, îmbrățișând 

valorile noastre centrale de muncă în echipă, servicii, inovație, calitate, integritate și 

compasiune. Candidatul va deveni un membru deplin al echipei multidisciplinare care 

abordează cancerul într-un mod unic, tratând o sferă largă de localizări și înscriind 

pacienți în studii clinice. 

 

Responsabilități: 

 Îngrijește în mod direct pacientul și execută tehnici și activități de rutină în zona 

serviciului de specialitate 

 Folosește tehnici de comunicare eficientă și abilități interpersonale pentru a da 

explicații în legătură cu procedurile legate de tratament și răspunde eficient grijilor 

pacientului 

 Execută indicațiile fizicianului pentru toți pacienții alocați, administrează în siguranță 

și cum trebuie medicația și tratamentul 

 Se asigură că pacientul cunoaște procedura de tratament și efectele adverse asociate 

 Evaluează efectele adverse ale pacientului în relație cu radioterapia și intervine în 

zona de tratament aplicată 

 Asigură suport emoțional pacienților și familiilor acestora și face recomandări 

adecvate 

 Furnizează tratament radioterapeutic în concordanță cu planul de tratament și 

indicațiile scrise 



 

 

 Recunoaște devierile de la administrarea tratamentului și le comunică șefului de 

departament/fizicianului/consultantului 

 Asigură calitatea și consistența tratamentului luând și evaluând imagini de verificare 

pre-tratament în concordanță cu procedurile departamentale pentru pacienții care 

primesc tratament 

 Colectează și documentează datele dobândite în timpul procedurii de simulare 

 Inserează date legate de tratament într-un mod precis, în sistemul de management al 

pacienților 

 Demonstrează o cunoaștere a modelelor de flux de lucru din cadrul departamentului 

de radioterapie 

 Anunță personalul medical atunci când vede o schimbare în statusul pacientului 

 Își duce la bun sfârșit îndatoririle legate de responsabilitatea de îngrijire a pacienților 

atribuiți 

 Execută sau asistă pe alții în tehnicile aseptice corespunzătoare, procedurile de izolare 

și măsurile de control al infecțiilor 

 Documentează îngrijirile date pacientului în dosarul și toate documentele pacientului 

 Menține confidențialitatea și intimitatea informațiilor și arhivelor tot timpul 

 Aderă la controale interne stabilite pentru departament 

 Participă la întâlniri atunci când se cere 

 Îndeplinește îndatoririle așa cum se cere 

 Îndeplinește îndatoririle în legătură cu situațiile de urgență legate de tratamentul 

pacienților 

Responsabilități clinice: 

Deținătorul postului va cunoaște și va adera la toate standardele de bună practică legate de 

postul său. Deținătorul postului se va asigura că: 

 Nevoile pacientului sunt evaluate în mod individual 

 Familia pacientului/partenerului sunt implicați într-un mod adecvat 

 Pacienții sunt îngrijiți într-un mediu clinic optim, aderând la toate politicile și 

instrucțiunile spitalului 

 Documentația este înregistrată într-un mod profesional, lizibil și la timp 

 Participă la timp la toate sesiunile educaționale obligatorii 

 Menține un portofoliu profesional 

 Se folosește de toate oportunitățile de a educa pacienții și familiilor lor 

 Este supervizor al studenților 

 Participă la evaluarea profesională 



 

 

Responsabilități educaționale: 

Deținătorul postului va participa la introducerea personalului de asistență, terapie și suport și 

își va asuma responsabilitatea pentru nevoile proprii de învățare și dezvoltare. Anual, 

Medisprof încurajează personalul să urmeze cursuri de actualizare a informațiilor care pentru 

asistenții de radioterapie vor fi obligatorii.  

Alte îndatoriri și responsabilități: 

 Să folosească într-un mod eficient abilitățile de management al timpului 

 Să mențină aparența profesională și codul de ținută 

 Să se conformeze cu regulile de absenteism sau întârziere 

 Să participe la ședințe, să citească e-mailurile și alte informări 

Competențe căutate: 

Calificări 
 Licențiat al unei unități de învățământ acreditată EU de asistent de 

imagistică-radioterapie 

 
 Experiență de minim 3 ani (candidații fără experiență nu sunt 

excluși de la discuții dacă acceptă stagii de pregătire) 
Experiență  Experiență în tehnicile 3D 

  Experiență în tehnicile IMRT și SBRT (un plus) 

 Muncă în echipă 

 
 Demonstrează abilitatea de a lucra într-o echipă multi-

disciplinară 

  Demonstrează motivație și o abordare inovativă a postului 

  Abilități de comunicare și interpersonale 

 
 Demonstrează abilități de comunicare, inclusiv abilitatea de a 

prezenta informația într-un mod clar și concis 

  Muncă în echipa de cercetare - studii clinice 

 
 
Planificare și Organizare 

Competențe și 

cunoștințe 

specifice 

postului 

 Are o abordare flexibilă în legătură cu schimburile interne, gărzi, 

atitudine în muncă 

 
 

Cunoștințe 

 
 Demonstrează cunoașterea evoluțiilor terapeutice în zona de 

specializare 

  Demonstrează cunoașterea politicii spitalului 

 
 

 



 

 

Concentrarea pe pacient 

  Demonstrează concentrare pe calitate 

 
 Demonstrează abilitate de empatie și tratează pacienții, rudele și 

colegii cu demnitate și respect 

  
  

Competențe 

personale 

Toate posturile din cadrul Medisprof necesită un nivel înalt de 

flexibilitate pentru a asigura livrarea unui serviciu real și eficient. 

Astfel, deținătorul postului va trebui să demonstreze flexibilitate 

atunci când acest lucru îi este cerut de managerul de departament sau 

al spitalului. 

  

 

Alte observații: 

 Salariul propus este competitiv cu cele din Uniunea Europeană, diverse stimulente 

materiale fiind negociabile. Echipa managerială este deschisă, ca și până în prezent, la 

susținerea de proiecte de dezvoltare personală pe linie profesională atât administrativ 

cât și material. 

 Se va oferi training în tehnicile IMRT, radioterapie stereotactică și managementul 

mișcării respiratorii.  

 

CV-ul și scrisoarea de intenție se trimit pe adresa de e-mail: 

casandracocoi@medisprof.ro 

Te așteptăm în echipa Medisprof! 

mailto:casandracocoi@medisprof.ro

