
 

 

Medic specialist imagistică-oncologie 

 (Medisprof Cancer Center) 
 

Căutăm medic specialist imagistică medicală - oncologie  în cadrul Medisprof Cancer Center, 

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

Profilul candidatului: 

 Medisprof Cancer Center va dispune de un platou de imagistică compus din: 

computer tomograf 128 ”slices”, CT-simulator pentru radioterapie, eco-elastograf, 

mamograf 

 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: 

 Obține informațiile necesare din istoricul medical al pacientului pentru a efectua 

examinarea imagistică 

 Evaluează informația medicală pentru a determina ”factorii de risc” ai pacientului, 

cum sunt alergiile la substanța de contrast sau deciziile privind relevanța examinării 

cerute 

 Analizează informația medicală pentru a determina nevoile pacientului sau scopul 

tratamentului după caz 

 Efectuează și interpretează rezultatul procedurii de imagistică, după caz, tomografie 

computerizată, ecograf, mamografie 

 Folosește corect sistemele de arhivare a imaginilor sau informației prevăzute 

 Comunică rezultatele examinării medicului care a cerut examinarea, pacientului sau 

familiei 

 Efectuează tehnici intervenționale cum sunt biopsiile ghidate mamare, toracice, 

abdominale, etc. 

 Consiliază pacientul privind procedurile, riscurile și beneficiile 

 Explică procedurile medicale pacienților sau membrilor familiei  



 

 

 Administrează și menține sedarea în timpul sau după efectuarea procedurilor 

intervenționale 

 Instruiește personalul din subordine privind tehnicile utilizate 

 Discută cu medicul specialist care a adresat pacientul rezultatele examinării 

imagistice sau procedurii intervenționale 

 Explică, justifică și documentează cât mai exact rezultatele examinării sau procedurii 

intervenționale efectuate 

 Analizează datele și imaginile ”test” folosite 

 Stabilește sau contribuie la ameliorarea procedurilor standard pentru protecția 

pacienților și personalului 

 Verifică respectarea standardelor operațiunilor și activităților desfășurate 

 Recunoaște și tratează complicațiile procedurilor efectuate cum sunt probleme cu 

tensiunea arterială, durerea, sedarea excesivă sau sângerarea 

 Supraveghează administrarea sau administrează substanțele radio-opace injectabile, 

orale sau clisma utilizate pentru opacifierea organelor interne 

 Participă la programele de educație medicală continuă pentru a menține și/sau 

dezvolta standardele profesionale 

 Participă activ la comisiile multidisciplinare de diagnostic și tratament 

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. 

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 
 Diplomă de specialitate în imagistică al unei unități de învățământ 

EU 

 
 Experiență de minim 3 ani (candidații fără experiență nu sunt 

excluși de la discuții dacă acceptă stagii de pregătire) 

Experiență 

 Experiență în tehnicile eco-elastografie mamară și puncții 
bioptice mamare, precum și puncții bioptice toracice, 
abdominale, etc. (sunt considerate 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 funcție de sub-specializare  



 

 

 

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

