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FIŞĂ DE STAGIU  

Specialitatea Radiologie 
Numele …………………….……………….. 

Prenumele……………………..…………….  

C.N.P. ……………………………..………. 

Profesia …………………………..…………  

Specialitatea ………………………………..  

Perioada de stagiu ………………………….  

Unitatea sanitară …………………………… 

Secţia ……………………………………….  

Asistent şef secţie ………………………….  

Director de îngrijiri ………………………..  

Asistent secţie………………………… 
Obiective……………………………………  
 

1. Pregătirea pacienților pentru examene radiologice: psihică (informare asupra examinării, senzațiile și reacțiile ce le 

poate avea pe parcursul examinării) și fizică (poziționare) 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

  

2. Protecția specifică a pacientului prin alegerea echipamentelor de protective corespunzătoare 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

3. Pregătirea materialelor necesare examinării radiologice. 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

4. Fixarea parametrilor instalației radiologice în funcție de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului.. 

 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescripției medicului (alegerea filmului, poziționarea 

pacientului, delimitarea fasciculului de raze) 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

6. Administrarea de substanțe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la indicația medicului 

radiolog și a celui currant. 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

7. Pregătirea soluțiilor pentru prelucrarea filmului 
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  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

8. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, cunoașterea și 

respectarea normelor de securitate radiologică, gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților proprii, cunoașterea codului 

de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și  sănătate a muncii 

 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

 

9. Abilitatea de a lucra în echipă 

  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1— 6p) 

    

 

TOTAL PUNCTAJ………………………… 

 

Media punctajului: 

 

Recomandările mentorului 

...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ......................................................................

.......................................................................................................................................................................................... .................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

Mentor        Cursant 

Numele..........................................     Numele...................................... 

Prenumele.....................................     Prenumele.................................. 

Semnătura.....................................     Semnătura................................. 

 

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor). Stagiul practic se efectuează 

integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri. 

 

VALIDAREA STAGIULUI 

 

DA NU 

  

 

Director de îngrijiri 

Numele.............................. 

Prenumele......................... 

Semnătura......................... 

____________________________________________________________________________________________ 

 

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri. 

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, 

regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire Ia normele de protecţie şi securitate a muncii. 

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, 

Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România. 
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