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Număr de telefon
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Interese

Voluntariat

Alergări

Abilități

Evaluare pacienți

Îngrijire pacienți

Control infecție

Cateterizare

Prelevare de sânge/colectare de
probe

Dezvoltare planuri de îngrijire
pentru pacienți

Hrănire pacienți

Educare pacienți și familii

Suport de bază pentru viață

Resuscitare cardio-pulmonară

Software medical

Îngrijire

Compasiune

Curaj

Comunicare

Angajament

Competență

Gândire critică

Ioana Dumitrescu

O asistentă medicală compătimitoare, motivată și entuziastă, care va asigura mereu cea mai bună
îngrijire pentru pacienții săi. Am tratat și sunt experimentată în lucrul cu pacienții cu boli acute și
cronice și cu îngrijirea medicală de urgență. Sunt înregistrată la Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, posed o diplomă de asistență medicală
avansată și am referințe care să-mi confirme abilitățile și experiența. Intenționez să-mi continui
studiile în tratarea pacienților cu stări acute și cronice.

Asistentă medicală
Spitalul „Regina Maria”, București
Îngrijirea zilnică a pacienților adulți femei și bărbați în stare acută și cronică, într‑un mediu aglomerat.
Responsabilitățile includ:

Evaluarea și monitorizarea stării pacienților și nevoile de a furniza cea mai bună îngrijire și cele
mai potrivite sfaturi
Observarea și interpretarea simptomelor și transmiterea lor doctorilor
Colaborarea cu doctorii și asistentele pentru conceperea tratamentelor individualizate pentru
pacienți
Ajustarea și administrarea medicației și furnizarea tratamentului la recomandările doctorului
Administrarea și monitorizarea perfuziilor intravenoase
Realizarea procedurilor de rutină, precum măsurarea tensiunii arteriale, a pulsului, injecțiile etc.
Prelevarea probelor de la pacienți și înregistrarea rezultatelor sau trimiterea lor la laboratoare
Completarea schemei de tratament a pacientului și înregistrarea informațiilor despre tratament
Favorizarea unui mediu de sprijin și de compătimire pentru pacienți și familiile lor
Menajul pentru menținerea igienei perfecte (decontaminarea echipamentului, dezinfectarea
suprafețelor, pregătirea paturilor etc.)
Supravegherea și pregătirea asistentelor medicale noi
Organizarea și gestionarea volumelor de lucru și rotația turelor
Îmbogățirea continuă a cunoștințelor și abilităților

nov 2015 - Prezent

Asistentă medicală
Spitatul de Urgență Floreasca, București
Lucrul cu toate aspectele tratamentului și îngrijirii de urgență.
Responsabilitățile au inclus:

Furnizarea îngrijirii medicale imediate în cazuri de urgență
Asistarea doctorilor în timpul procedurilor de urgență
Evaluarea și monitorizarea stării și nevoilor pacienților, pentru furnizarea celei mai bune îngrijiri și
celor mai adecvate sfaturi
Observarea și interpretarea simptomelor și transmiterea lor către doctori
Colaborarea cu doctorii și asistentele pentru conceperea tratamentelor individualizate pentru
pacienți
Ajustarea și administrarea medicației și furnizarea tratamentului la indicațiile doctorului
Realizarea procedurilor de rutină, precum măsurarea tensiunii arteriale, a pulsului, realizarea
injecțiilor etc.
Completarea schemelor de tratament ale pacienților și înregistrarea informațiilor despre tratament
Susținerea unui mediu de sprijin și de compătimire pentru pacienți și familiile lor
Menajul pentru menținerea igienei perfecte (decontaminarea echipamentului, dezinfectarea
suprafețelor, pregătirea paturilor etc.)
Supravegherea și pregătirea asistentelor medicale
Îmbogățirea continuă a cunoștințelor și abilităților

ian 2011 - oct 2015

Experiență de lucru



Asistentă medicală suplimentară
Spitalul Militar, București
Asistarea asistentelor medicale înregistrate în îngrijirea zilnică a pacienților cu o gamă variată de
condiții medicale, care necesitau tratamentul în ambulatoriu.
Responsabilitățile au inclus:

Îngrijirea personală a pacientului
Verificarea semnelor vitale
Îngrijirea rănii și bandajarea
Asistența cu nevoile de deplasare
Înregistrarea informațiilor despre tratamentul pacienților manual și prin introducerea datelor în
sistemul informatic
Primirea și oferirea de rapoarte verbale despre pacienți la începutul și sfârșitul fiecărui tratament
Pregătirea pacienților pentru transportul la alte spitale pentru tratamentul suplimentar, acolo unde
era necesar
Menajul pentru menținerea igienei perfecte (decontaminarea echipamentului, dezinfectarea
suprafețelor, pregătirea paturilor etc.)
Menținerea unui mediu de lucru sigur

dec 2004 - dec 2007

Diplomă generală de studii academice: Studii avansate de
asistență medicală
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

sep 2009 - iun 2013

Training de asistente medicale pentru îngrijirea adulților
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, București

ian 2008 - dec 2010

Asistentă medicală
Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, București

feb 2002 - nov 2004

Dumitru Popescu
0766245678
dumitru.popescu@davila.ro

Universitatea de
Medicină și Farmacie

„Carol Davila”

Dr. Ana Mariciu - Rezident-șef
0756224587
Ana.mariciu@davila.ro

Universitatea de
Medicină și Farmacie

„Carol Davila”

Dr. Ion Bumbeanu
0744339087
ion.bumbeanu@davila.ro

Universitatea de
Medicină și Farmacie

„Carol Davila”

Cati Verduț
0766987732
cati.verdut@davila.ro

Universitatea de
Medicină și Farmacie

„Carol Davila”

Premiul pentru cele mai remarcabile eforturi și realizări ‑ 2009

Educație și calificări

Referințe

Realizări


	Ioana Dumitrescu
	Personal
	Experiență de lucru
	Asistentă medicală

	Interese
	Abilități
	Asistentă medicală
	Asistentă medicală suplimentară

	Educație și calificări
	Diplomă generală de studii academice: Studii avansate de asistență medicală
	Training de asistente medicale pentru îngrijirea adulților
	Asistentă medicală

	Referințe
	Dumitru Popescu
	Dr. Ana Mariciu - Rezident-șef
	Dr. Ion Bumbeanu
	Cati Verduț

	Realizări


