
PREZENTARE PERSONALĂ 

 

 
Mă numesc Melania Lehăduș și profesez de 21 ani. De-a lungul timpului, de 

nenumărate ori am simțit că apartin nimănui, că toate întrebările, temerile, nelămuririle 

în ceea ce privește profesia mea, cea de fizioterapeut (kinetoterapeut) rămâneau fără 

răspuns. Acum, odată cu înființarea Colegiului simt că fac parte dint-o familie cu care 

să împărtășesc informații, cunoștințe,  să obțin lămuriri, să fim ghidați și să ghidăm la 

rândul nostru specialiști în domeniu, pentru a furniza servicii de recuperare la 

standarde optime și să devenim o forță  recunoscută, indispensabilă în viața oamenilor 

cu diferite nevoi. 

Deși, în prima etapă am ezitat să candidez, acum mi-am făcut curaj, deoarece 

cred că pot ajuta la buna desfășurare a activității Colegiului Teritorial Bacău. Am în 

minte o serie de idei, care ar putea fi puse în practică.  

Cea mai stringentă problemă, din punctual meu de vedere, este comunicarea. 

Fizioterapeuții nu stiu clar cu ce se ocupă Colegiul Fizioterapeuților din România și de 

ce este necesară existența acestui organism. 

Explicarea prin intermediul pliantelor si distribuirea catre cei interesati.a 

necesitatii obtinerii Autorizatiei de libera practica, avizarii anuale, fisei medicale si a 

cotizatiei mi se pare o metoda adecvata lamuririi acestor aspecte.  

 Mulți colegi afirmă că pot profesa fără Colegiu, dar ei nu știu că acesta le poate 

deveni un ajutor sau ghid în creșterea calității serviciilor pe care le furnizează. 

Celorlalți membri ai Consiliului Teritorial am de gând să le propun organizarea de 

cursuri gratuite sau acesibile tuturor indiferent de venit. Cei care vor să se 

perfecționeze, Colegiul le poate veni în sprijin cu recomandarea unor cursuri 

acreditate, putând fi considerate ca și cursuri de pregătire continuă. 

  Celor care dintr-un motiv sau altul au renuntat la profesie, să le dăm 

posibilitatea să revină când doresc, prin organizarea de stagii de pregătire și reevaluare 

  Să întocmim o bază de date în care să se regăsească toți fizioterapeuții activi, 

cu date de contact și specializarea, astfel încât potențialii pacienți/clienți să poată 

accede cu ușurință la unul dintre aceștia. 

  Protejarea fizioterapeuților în cazul unei plângeri de malpraxis, prin metode de 

evaluare obiectivă a activității acestora.  

Îmi doresc să fiu omul de legătură dintre Colegiu și fizioterapeuții care 

profesează în Spitalul Județean de Urgență Bacău, datorită experienței pe care o am în 

sistemul bugetar (timp de 11 ani), dar și a celorlați din organizațiile neguvernamentale 

și mediul privat, profesând și în aceste medii timp de 10, respectiv 5 ani. 

Doresc ca în aceast Consiliu să mă identific și să reprezint toate categoriile de 

fizioterapeuți, înțelegând obligațiile și responsabilitățile, dar și drepturile pe care le 

avem. 

Mulțumesc! 
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