
2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în 

altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialişti în domeniul sănătăţii. 

Competențe ESCO (RO)

dezvoltă software cu sursă deschisă

aplică proceduri de siguranță în laborator

gestionează drepturi de proprietate intelectuală

contribuie la continuitatea asistenței medicale

operează echipamente de imagistică medicală

analizează imagistică radiologică

face trimiteri pentru utilizatorii asistenței medicale

aderă la codul de etică organizațională

efectuează examen medical

utilizează tehnici de stimulare a motivației pacienților

prescrie tratament pentru traumatisme musculoscheletice

oferă strategii de tratament pentru provocări la adresa sănătății umane

oferă consiliere pentru sarcină

interpretează rezultatele examinărilor medicale

utilizează tehnologii de e-sănătate și sănătate mobilă

gestionează durerea acută

aplică competențe clinice specifice contextului

exercită față de colegi leadership orientat către rezultate

înregistrează progresul legat de tratament al utilizatorilor asistenței medicale

asigură securitatea utilizatorilor asistenței medicale

formulează planuri de tratament

promovează sănătatea în îngrijirile medicale specializate

promovează sănătatea

postprocesează imagini medicale

efectuează examinări chiropractice

oferă sprijin pentru învățare în domeniul asistenței medicale

oferă consiliere pentru consimțământul în cunoștință de cauză a utilizatorilor 

asistenței medicale

pune diagnostic chiropractic

oferă consiliere pentru exerciții de reabilitare

promovează incluziunea

acceptă propria răspundere

întreține echipamentul chiropractic

asistă la reabilitarea pacienților

contribuie la calitatea serviciilor de fizioterapie
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triază clienți

interpretează imagini medicale

prescrie produse medicale

promovează politici de securitate și sănătate în serviciile de sănătate

aplică managementul cazurilor

măsoară eficiența serviciului furnizat

gestionează personalul chiropractic

aplică îngrijiri orientate spre persoană

lucrează în echipe medicale multidisciplinare

colectează date generale privind utilizatorii asistenței medicale

aderă la principiile de bunăstare medicală și siguranță

respectă standardele de calitate referitoare la asistența medicală

dezvoltă planuri referitoare la transferul asistenței medicale

oferă informații privind rezultatele tratamentului chiropractic

diagnostichează afecțiuni musculoscheletale

efectuează examinări fizice

monitorizează progresul pacienților referitor la tratament

dezvoltă planuri referitoare la externarea clientului

dezvoltă relații terapeutice

păstrează fișe de tratament

aplică tehnici de terapie ocupațională

oferă consiliere utilizatorilor asistenței medicale cu privire la sănătatea în muncă

oferă sprijin utilizatorilor asistenței medicale în vederea obținerii autonomiei

remediază performanța ocupațională a utilizatorului asistenței medicale

gestionează sistemul informatic radiologic

stabilește tehnicile de imagistică care urmează să fie efectuate

întreține echipamentul de imagistică

aplică științe medicale de radiologie

pregătește pacienți pentru proceduri de imagistică

efectuează activități post-examen medical

stabilește relevanța pentru diagnostic a imaginilor medicale

stabilește factorii de expunere pentru pacient

administrează substanțe de contrast

utilizează tehnici de terapie comportamentală cognitivă

încurajează automonitorizarea utilizatorilor asistenței medicale

creează programe individuale de tratament

efectuează analize ocupaționale

evaluează riscurile pentru persoanele în vârstă

efectuează analize privind activitatea pacientului

instruiește aparținătorii pacientului cu privire la îngrijire



păstrează confidențialitatea datelor utilizatorilor asistenței medicale

evaluează nevoile terapeutice ale pacientului

aplică metode de muzicoterapie

planifică ședințe de muzicoterapie

aplică științe conexe în muzicoterapie

recunoaște reacția pacienților la terapie

formulează modele de conceptualizare a cazului pentru tratament

cântă la instrumente muzicale

aplică metode de evaluare în muzicoterapie

aplică metode de tratament prin muzicoterapie

analizează comportamentul pacienților

organizează prevenirea recăderilor

îndeplinește cerințele organismelor de rambursare a securității sociale

evaluează ședințele de muzicoterapie

demonstrează inteligență emoțională

inspiră entuziasm pentru dans

observă utilizatorii asistenței medicale

asigură armonia mișcărilor corpului

execută dansuri

evaluează ședințele de art-terapie

pregătește planul de tratament pentru art-terapie

recurge la artă în cadrul sesiunilor de terapie

aplică intervenții de artterapie

selectează animale pentru terapie

efectuează consultații podiatrice

recomandă orteze

dă formă unghiilor

efectuează proceduri de codificare clinică


