
ASISTENT 
MEDICAL 
GENERALIST

DORITI SA FACETI PARTE DINTR-O 
ECHIPA INOVATOARE IN DOMENIU? 

Trimiteti un CV in atentia
VIRGIL ENE , la adresa de email

virgil.ene@diaverum.com

Pentru mai multe informații despre 
DIAVERUM accesați site-ul: 

www.diaverum.com 

OFERTA:  
Căutăm Asistent Medical care să se alăture echipei  noastre formate din peste 1.000 
angajați in Diaverum România. În prezent, în cele 26 clinici de dializă sunt îngrijiți 
mai mult de 3500 pacienți pe an, compania poziționând-se astfel pe locul doi pe 
piața serviciilor medicale de dializă din România. De asemenea, ca angajat 
Diaverum, veți beneficia de un program unic de instruire, certificat de EDTNA 
(European Dialysis Transplant Nurses Association).

RESPONSABILITĂȚI: 
Printre responsabilități se numără:
• Acordarea de asistență medicală specializată în cadrul Centrului de Dializă. 
• Desfășurarea activității astfel încât să se permită tratarea pacienților la cele mai 

înalte standarde de calitate in vederea creșterii duratei de viată si calității vieții 
acestora.

• Asigurarea cu materialele necesare a posturilor de hemodializă de care răspunde 
asistentul medical;

• Se asigură de existența nivelului optim de igienă a compartimentului de dializă si a 
aparatelor de care răspunde;

• Cântărirea, termometrizarea, măsurarea presiunii arteriala a pacientului, precum 
și examinarea ținutei bolnavului înainte de începerea dializei;

• Răspunde de buna desfășurare a ședințelor de dializă, urmărind parametrii dializei 
specificați de medic in protocolul de dializă;

• Completarea protocolului de dializă;
• Executarea pansamentului de  abord vascular la sfârșitul dializei;
• Asigură spălarea și dezinfecția aparatului de dializă la sfârșitul fiecărei ședințe de 

tratament, conform indicațiilor;

CERINȚE: 
• Studii de specialitate (Diploma Asistent Medical Generalist) 
• Disponibilitate pentru program în ture de zi;
• Aptitudini de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, Outlook, Internet);
• Capacitate de lucru in echipă și bune abilitați de comunicare;
• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

PENTRU CLINICA DE DIALIZĂ DIAVERUM CĂLĂRAȘI

DIAVERUM este una dintre 
principalele companii din lume 
furnizoare de servicii de dializă 

și cea mai mare furnizoare 
independentă de servicii renale 

din Europa. 

Prezența companiei in 20 țări 
presupune cunoașterea 

sistemelor de sănătate, a 
pacienților si a condițiilor 

specifice existente în fiecare 
dintre aceste state in care își 

desfășoară activitatea. 

Aproximativ 26.000 de pacienți 
din 20 țări din Europa, America 

Latina, Orientul Mijlociu și 
Australia sunt îngrijiți de 9.000 

de angajați.

CĂUTĂM


