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APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical generalist
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Sectia Medicina Interna
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala Sanitara
4.2.Vechime : 6 luni vechime in specialitate
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului sef de sectie;
- asistentului sef.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectie /compartiment;
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
-Işi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
-Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală
,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
-Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei/compartimentului si asupra obligativităţii
respectării regulamentului intern(care va fi afişat în unitate);
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor
-Stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele
obţinute, pe tot parcursul internării;
-Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la
internare şi pe tot parcursul internării;
-Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
-Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
-Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale, organizează transportul
bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
-Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului
-Răspunde de îngrijirea bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
-Observă apetitul pacienţilor, supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie;
-Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc.,
conform prescripţiei medicale;
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-Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
-Semnalează medicului orice modificare depistată( de exemplu , auz, vedere,imperforaţii anale, etc.)
-Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
-Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente;
- Introduce date despre pacientul internat şi consumul de materiale sanitare în sistem informatic;
- Operează in baza de date a spitalului date de evidenţa si mişcarea bolnavilor;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului intern;
-Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de
tura;
- Pregăteşte pacientul pentru externare;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare
,supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură
de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Respecta prevederile O.M.S nr.1224/2006 conform caruia supraveghează pacientul pe durata
administrării transfuziei sanguine şi în următoarele ore;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal;
-Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor
nosocomiale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- In caz de deces, constatat de medic, supravegheaza, timp de 2 ore de la constatare, inventariaza
obiectele personale ale decedatului, completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza
la antebrat sau coapsa.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Alte atributii generale:
- Primeste bolnavii internati si ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a
prevederilor regulamentului intern;
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-Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
-Supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului
temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări
în evoluţia bolnavilor;
-Programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte
secţii/compartimente sau laboratoare şi îi însoţeşte;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de
observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de
aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea
saloanelor pe care le are în grijă;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in conformitate cu O.M.S. nr.
1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
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Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice
şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
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-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
8.Competente
1) - stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2) - efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
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9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Medic Sef Sectie

AM LUAT LA CUNOSTINTA
Titular post :
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APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical debutant
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Sectia Medicina Interna
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala Sanitara
4.2.Vechime : 4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului sef de sectie;
- asistentului sef.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectie /compartiment;
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
-Işi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
-Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală
,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
-Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei/compartimentului si asupra obligativităţii
respectării regulamentului intern(care va fi afişat în unitate);
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor
-Stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele
obţinute, pe tot parcursul internării;
-Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la
internare şi pe tot parcursul internării;
-Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
-Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
-Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale, organizează transportul
bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
-Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului
-Răspunde de îngrijirea bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
-Observă apetitul pacienţilor, supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie;
-Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc.,
conform prescripţiei medicale;
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-Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
-Semnalează medicului orice modificare depistată( de exemplu , auz, vedere,imperforaţii anale, etc.)
-Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
-Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente;
- Introduce date despre pacientul internat şi consumul de materiale sanitare în sistem informatic;
- Operează in baza de date a spitalului date de evidenţa si mişcarea bolnavilor;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului intern;
-Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de
tura;
- Pregăteşte pacientul pentru externare;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare
,supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură
de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Respecta prevederile O.M.S nr.1224/2006 conform caruia supraveghează pacientul pe durata
administrării transfuziei sanguine şi în următoarele ore;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal;
-Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor
nosocomiale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- In caz de deces, constatat de medic, supravegheaza, timp de 2 ore de la constatare, inventariaza
obiectele personale ale decedatului, completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza
la antebrat sau coapsa.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Alte atributii generale:
- Primeste bolnavii internati si ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a
prevederilor regulamentului intern;
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-Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
-Supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului
temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări
în evoluţia bolnavilor;
-Programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte
secţii/compartimente sau laboratoare şi îi însoţeşte;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de
observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de
aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea
saloanelor pe care le are în grijă;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in conformitate cu O.M.S. nr.
1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
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Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice
şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
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-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
8.Competente
1) - stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2) - efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
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9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Medic Sef Sectie

AM LUAT LA CUNOSTINTA
Titular post :

Cod: PO 1.2-04/F1

Spitalul Orasenesc
Bumbesti-Jiu

FIŞA POST

Ed. .:1

Rev.:0

Pag.: 1/6

SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU
JUDETUL GORJ

Exemplar nr.1
Editia nr. 1
Pagina 1 din 6

APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical principal
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Camera de Garda
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala Sanitara
4.2.Vechime : 5 ani vechime ca asistent medical
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului coordonator sef de la sectia Chirurgie Generala;
- asistentului medical coordonator.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii ;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectii/compartimente;
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
- Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale si cerinţelor
postului;
-Asigură preluarea imediată a pacienţilor prezentaţi si îi prezintă medicului de gardă;
-Asigură aprovizionarea camerei de gardă cu medicamente si materiale sanitare;
-Asigură transportul bolnavilor in secţie/compartiment;
-Urmăreşte si răspunde de felul in care se face îmbăierea ,dezinfecţia si deparazitarea bolnavilor si a
efectelor(haine) acestora;
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile elaborează si implementează
planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute;
- Prezintă medicului de gardă pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia la
prezentare;
- Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
- Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
- Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele, imunizările ,testările biologice ,etc.
,conform prescripţiei medicale;
- Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
- Semnalează medicului orice modificare depistată (de exemplu,auz,vedere ,imperforaţii anale, etc.)
- Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente.
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- Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii
educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinătorii de diferite categorii profesionale
aflate in formare;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
- Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si
depăşire a momentelor/situaţiilor de criză;
- Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea serviciului in cadrul raportului de tură;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare ,
supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de
depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern , care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate
asistentei medicale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Alte atributii generale:
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale in conformitate cu
O.M.S. nr. 1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
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-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frecare;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
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3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
- Este inlocuita de o colega desemnata punctual in situatii specifice.
8.Competente
1)- stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2)- efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- punctii arterio-venoase;
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- imunizari;
- testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- pansamente si bandaje;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiratia traheobronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenṭa,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.
Elaborat
AM LUAT LA CUNOSTINTA
Medic Coordonator
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APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical debutant
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Camera de Garda
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala Sanitara
4.2.Vechime : 4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului coordonator sef de la sectia Chirurgie Generala;
- asistentului medical coordonator.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii ;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectii/compartimente;
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
- Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale si cerinţelor
postului;
-Asigură preluarea imediată a pacienţilor prezentaţi si îi prezintă medicului de gardă;
-Asigură aprovizionarea camerei de gardă cu medicamente si materiale sanitare;
-Asigură transportul bolnavilor in secţie/compartiment;
-Urmăreşte si răspunde de felul in care se face îmbăierea ,dezinfecţia si deparazitarea bolnavilor si a
efectelor(haine) acestora;
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile elaborează si implementează
planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute;
- Prezintă medicului de gardă pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia la
prezentare;
- Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
- Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
- Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele, imunizările ,testările biologice ,etc.
,conform prescripţiei medicale;
- Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
- Semnalează medicului orice modificare depistată (de exemplu,auz,vedere ,imperforaţii anale, etc.)
- Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente.
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- Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii
educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinătorii de diferite categorii profesionale
aflate in formare;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
- Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si
depăşire a momentelor/situaţiilor de criză;
- Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea serviciului in cadrul raportului de tură;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare ,
supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de
depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern , care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate
asistentei medicale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Alte atributii generale:
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale in conformitate cu
O.M.S. nr. 1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
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-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frecare;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
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3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
- Este inlocuita de o colega desemnata punctual in situatii specifice.
8.Competente
1)- stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2)- efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- punctii arterio-venoase;
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- imunizari;
- testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- pansamente si bandaje;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiratia traheobronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenṭa,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.
Elaborat
AM LUAT LA CUNOSTINTA
Medic Coordonator

Titular post :

Cod: PO 1.2-04/F1

Spitalul Orasenesc
Bumbesti-Jiu

FIŞA POST

Ed..: 1

Rev.: 0

Pag.: 1/8

SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU
JUDETUL GORJ

Exemplar nr.1
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APROBAT
Manager
FISA DE POST

1.Denumirea postului: Asistent medical generalist
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Sectia Chirurgie Generala
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala sanitara
4.2.Vechime : 6 luni vechime in specialitate
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
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- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului sef de sectie;
- asistentului medical sef sectie.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii
- cu personalul TESA
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectie /compartiment
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
-Işi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
-Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală
,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
-Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei/compartimentului si asupra obligativităţii
respectării regulamentului intern(care va fi afişat în unitate);
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor
-Stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele
obţinute, pe tot parcursul internării;
-Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la
internare şi pe tot parcursul internării;
-Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
-Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
-Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale,
organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul
transportului;
-Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului
-Răspunde de îngrijirea bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
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-Observă apetitul pacienţilor, supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie;
-Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc.,
conform prescripţiei medicale;
-Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
-Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;
-Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;
-Semnalează medicului orice modificare depistată( de exemplu , auz, vedere,imperforaţii anale, etc.)
-Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
-Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;
-Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente;
- Introduce date despre pacientul internat şi consumul de materiale sanitare în sistem informatic;
- Operează in baza de date a spitalului date de evidenţa si mişcarea bolnavilor;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului intern;
-Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de
tura;
- Pregăteşte pacientul pentru externare;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare
,supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură
de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- In caz de deces, constatat de medic, supravegheaza, timp de 2 ore de la constatare, inventariaza
obiectele personale ale decedatului, completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza
la antebrat sau coapsa.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
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Pentru activitatea desfasurata in sala de operatii:
- Participa la asigurarea unui climat de siguranta in sala de operatii;
- Observa simptomele si starea pacientului si informează medicul;
- Pregateste bolnavul in vederea interventiei chirurgicale;
- Asista bolnavul pre si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
- Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii
educative si demonstratii practice, pentru diferite categorii profesionale aflate in formare;
- Participa sub îndrumarea medicului anestezist la pregatirea bolnavului pentru anestezie;
- Supraveghează bolnavul si administreaza ,după indicatiile si sub supravegherea medicului
,tratamentul intraoperator;
- Urmăreste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului in sectie/compartiment, la pat,
unde acesta este preluat de asistenta de sectie/compartiment.
Pentru activitatea din statia de sterilizare :
- Raspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica a instrumentarului si a materialelor sterile
necesare activitatii spitalului;
- Curata, dezinfecteaza ,sterilizeaza instrumentarul ;
- Raspunde de dezinfectia corecta a instrumentarului;
- Raspunde de starea de igiena a statiei centrale de sterilizare a instrumentarului si de starea de
functionare a aparatelor de sterilizare;
- Asigura buna functionare a aparatelor , respectarea instructiunilor de folosire a acestora, testarea
chimica a fiecărei şarje si periodic bacteriologica si evidenta activitatii de sterilizare, urmareste la
laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare;
- Raspunde de aplicarea si respectarea regulilor de protectia muncii.
Alte atributii generale:
- Primeste bolnavii internati si ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a
prevederilor regulamentului intern;
- Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
- Supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului
temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări
în evoluţia bolnavilor;
-Programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte
secţii/compartimente sau laboratoare şi îi însoţeşte;
- Pregăteşte bolnavii pentru intervenţiile chirurgicale;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de
observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de
aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea
saloanelor pe care le are în grijă;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
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- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in conformitate cu O.M.S. nr.
1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
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a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
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7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
8.Competente
1) - stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2)- efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- punctii arterio-venoase;
- imunizari;
- testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- pansamente si bandaje;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiratia traheobronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- monteaza sonda vezicala / indeparteaza sonda vezicala;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
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-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenṭa,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Medic Sef Sectie

AM LUAT LA CUNOSTINTA
Titular post :
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SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU
JUDETUL GORJ

Exemplar nr. 1
Editia nr. 1
Pagina 1 din 8

APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical principal
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Bloc Operator
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala sanitara
4.2.Vechime : 5 ani vechime ca asistent medical
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului sef de sectie
- asistentului medical sef sectie.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii ;
- cu personalul TESA
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectie /compartiment;
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
-Işi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
-Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală
,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.
-Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei/compartimentului si asupra obligativităţii
respectării regulamentului intern(care va fi afişat în unitate);
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor
-Stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele
obţinute, pe tot parcursul internării;
-Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la
internare şi pe tot parcursul internării;
-Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
-Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
-Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale,
organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul
transportului;
-Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului
-Răspunde de îngrijirea bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
-Observă apetitul pacienţilor, supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie.
-Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc.,
conform prescripţiei medicale;
-Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
-Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;
-Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;
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-Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere,imperforaţii anale,
etc.)
-Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
-Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;
-Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente.
- Introduce date despre pacientul internat şi consumul de materiale sanitare în sistem informatic;
- Operează in baza de date a spitalului date de evidenţa si mişcarea bolnavilor.
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora.
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului intern;
-Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de
tura;
- Pregăteşte pacientul pentru externare;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare
,supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură
de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal;
-Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor
nosocomiale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in ingrijire, a
intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- In caz de deces, constatat de medic, supravegheaza, timp de 2 ore de la constatare, inventariaza
obiectele personale ale decedatului, completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza
la antebrat sau coapsa.
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali,
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Pentru activitatea desfasurata in sala de operatii:
- Participa la asigurarea unui climat de siguranta in sala de operatii;
- Observa simptomele si starea pacientului si informează medicul;
- Pregateste bolnavul in vederea interventiei chirurgicale;
- Asista bolnavul pre si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
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- Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii
educative si demonstratii practice, pentru diferite categorii profesionale aflate in formare;
- Participa sub îndrumarea medicului anestezist la pregatirea bolnavului pentru anestezie;
- Supraveghează bolnavul si administreaza ,după indicatiile si sub supravegherea medicului
,tratamentul intraoperator;
- Urmăreste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului in sectie/compartiment, la pat,
unde acesta este preluat de asistenta de sectie/compartiment.
Pentru activitatea din statia de sterilizare :
- Raspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica a instrumentarului si a materialelor sterile
necesare activitatii spitalului;
- Curata, dezinfecteaza ,sterilizeaza instrumentarul;
- Raspunde de dezinfectia corecta a instrumentarului;
- Raspunde de starea de igiena a statiei centrale de sterilizare a instrumentarului si de starea de
functionare a aparatelor de sterilizare;
- Asigura buna functionare a aparatelor , respectarea instructiunilor de folosire a acestora, testarea
chimica a fiecărei şarje si periodic bacteriologica si evidenta activitatii de sterilizare, urmareste la
laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare;
- Raspunde de aplicarea si respectarea regulilor de protectia muncii.
Alte atributii generale:
- Primeste bolnavii internati si ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a
prevederilor regulamentului intern;
- Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
- Supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului
temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări
în evoluţia bolnavilor;
-Programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte
secţii/compartimente sau laboratoare şi îi însoţeşte;
- Pregăteşte bolnavii pentru intervenţiile chirurgicale;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de
observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de
aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea
saloanelor pe care le are în grijă;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării.
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
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-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in conformitate cu O.M.S. nr.
1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
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c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate;
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8.Competente
- stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
- efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- transfuzii;
- punctii arterio-venoase;
- imunizari;
- testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalatur i intracavitare;
- pansamen te si bandaje;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiratia traheobronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- monteaza sonda vezicala / indeparteaza sonda vezicala;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric;
9.Criterii de evaluare a performanṭelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activitătii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
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-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Medic Sef Sectie
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SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU
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Exemplar nr.1
Editia nr. 1
Pagina 1 din 7

APROBAT
Manager

FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical debutant
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Sectia Neurologie
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar
sau postliceale:Scoala Postliceala sanitara
4.2.Vechime : 4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul
evidentei asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Responsabilitate;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
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- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului neurolog;
- asistentului medical sef sectie.
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii
- cu personalul TESA
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din sectie /compartiment
- cu personalul din laboratorul de radiologie,laboratorul de analize medicale,farmacie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
-Işi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
-Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta
personală ,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
-Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei/compartimentului si asupra obligativităţii
respectării regulamentului intern(care va fi afişat în unitate);
-Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
-Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
-Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor
-Stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele
obţinute, pe tot parcursul internării;
-Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la
internare şi pe tot parcursul internării;
-Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează
medicul;
-Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
-Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale, organizează transportul
bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
-Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
-Răspunde de îngrijirea bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
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-Observă apetitul pacienţilor, supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie;
-Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc.,
conform prescripţiei medicale;
-Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
-Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere,imperforaţii anale,
etc.)
-Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
-Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a
medicamentelor cu regim special;
- Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie in sistem informatic a prescripţiilor de
medicamente conform condicilor de medicamente;
- Introduce date despre pacientul internat şi consumul de materiale sanitare în sistem informatic;
- Operează in baza de date a spitalului date de evidenţa si mişcarea bolnavilor;
- Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea
acestora;
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului intern;
-Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului
de tura;
- Pregăteşte pacientul pentru externare;
- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare
,supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se
asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de
procedură;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1224/2006 conform caruia supraveghează pacientul pe
durata administrării transfuziei sanguine şi în următoarele ore;
- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de
cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal;
-Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor
nosocomiale ;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii avuti in
ingrijire, a intimitatii si demnitatii acestora.
- Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului.
- In caz de deces, constatat de medic, supravegheaza, timp de 2 ore de la constatare, inventariaza
obiectele personale ale decedatului, completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il
fixeaza la antebrat sau coapsa;
- Respecta si apăra drepturile pacientului;
- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;

Cod: PO 1.2-04/F1

Spitalul Orasenesc
Bumbesti-Jiu

FIŞA POST

Ed.:1

Rev.:0

Pag.: 4/7

- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă,
PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
Alte atributii generale:
- Primeste bolnavii internati si ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de
respectare a prevederilor regulamentului intern;
- Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
- Supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a
bolnavului temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra
oricărei modificări în evoluţia bolnavilor;
-Programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte
secţii/compartimente sau laboratoare şi îi însoţeşte;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de
observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de
aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează
şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în
dotarea saloanelor pe care le are în grijă;
- Răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios (
seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării;
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca;
-Identifica,raporteaza si trateaza pacientii conform procedurilor aprobate.
Atributii in prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale in conformitate
cu O.M.S. nr. 1101/2016:
-Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
-Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
-Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
-Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
-Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la
unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
-Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
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-Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi
alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
-Identifică infecţiile nosocomiale;
-Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
-Participă la pregătirea personalului;
-Participă la investigarea epidemiilor;
-Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii
de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
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accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de
munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le
desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa
colaboreze cu salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura, medicamentele si materialele
sanitare,echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de unitate
8.Competente
1) - stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2) - efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- punctii arterio-venoase;
- imunizari;
- testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- pansamente si bandaje;
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- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj
postual,umidificare,vibratie,tapotari,frectii,etc.).;
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiratia traheobronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;
- bai medicamentoase,prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- masurarea functiilor vitale;
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale;
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;
- ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc;
- prevenirea si combaterea escarelor;
- masuratori antropometrice;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activitătii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele
de consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Medic Sef Sectie

AM LUAT LA CUNOSTINTA
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APROBAT
Manager

FISA DE POST
1.Denumirea postului: Asistent medical debutant de radiologie
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala
4.Cerinte
4.1.Studii: - medii( liceal):liceul sanitar cu echivalare
sau postliceale:Scoala Postliceala Sanitara
4.2.Vechime : 4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie concentrata si distibutiva;
- Receptivitate fata de nou,fata de tendintele si de orientarile ce se manifesta in domeniul evidentei
asiguratilor;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Obiectivitate in aprecierea problemelor in analiza situatiilor profesionale;
- Putere de concentrare;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Initiativa;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Perseverenta;
- Integritate;
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- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului de laborator;
- are in subordine ─
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii ;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- cu personalul medical din laboratorul de radiologie;
- cu personalul medical din sectii/compartimente,laboratorul de analize medicale,farmacie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
- Prezinta medicului, pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii clinice a acestuia si
procedurile radiologice ce urmeaza a fi efectuate;
-Are in raspundere punerea in functiune a aparaturii cu care lucreaza, aspectul acestuia, respectarea
parametrilor de lucru, buna functionare, timpii de pauza, normele de radioprotectie etc. ;
-Pregateste pacientul si materialele necesare examenului radiologic;
- Executa investigatia radiologica la indicatia medicului radiolog;
- Rezultatul explorarii va fi trecut si in foaia de observatie a pacientului;
- Asigura protectia radiologica a pacientilor cu echipamentul specific din dotare si acorda prim
ajutor in situatii de urgenta si/sau cheama medicul de specialitate;
- Are in raspundere in tura de serviciu buna functionare a aparaturii din dotare, inventarul,
securitatea spatiilor, iar eventuale nereguli vor fi anuntate la medicul de laborator;
-Intocmeste si raporteaza examinarile efectuate, consumul de filme radiologice, substante de
developat, si alte materiale, sesizand in timp util necesarul de noi materiale si substante;
- Schimba substantele de developare atunci cind este necesar iar fixatorul uzat va fi depozitat in
vederea recuperarii argintului, de o firma de specialitate, cu care unitatea are contract;
- Inregistreaza bolnavii in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu datele de
identificare necesare;
- Inscrie rezultatele interpetarii filmelor in registrul de consultatii radiologice;
- Efectueaza radiografii la indicatia medicului;
- Executa developarea filmelor radiologice si conservarea filmelor in filmoteca conform indicatiilor
medicului;
- Pastreaza filmele radiografice , prezentand medicului radiolog toate filmele radiografice pentru
interpretare;
- Aplica tratamentul radioterapeutic indicat de catre medicul de specialitate pe fisa
de tratament, sub controlul si supravegherea acestuia;
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- Inregistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele personale pe copertile
filmelor;
- Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile, inscrie rezultatele interpretarii
filmelor in registrul de consultatii radiologice;
- Asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice;
- Pastreaza evidenta la zi a filmelor ,CD consumate;
- Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in vederea mentinerii
ei in stare de functionare, anuntand personalul de intretinere;
- Participa la cursuri de perfectionare profesionala continua organizate la nivelul laboratorului , al
spitalului, asigurandu-si o perfectionare continua a cunostintelor profesionale;
- Utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
- Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului;
- Supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura
de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
-Respecta drepturile pacientilor;
-Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
- Respecta secretul profesional si codul de etica si conduita profesionala al unitatii, raspunde de
respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la bolnavii, a intimitatii si
demnitatii acestora;
-Raspunde de asigurarea calitatii actului medical, de verificarea asigurarii tuturor masurilor in
privinta sigurantei pacientului;
- Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile;
- Respecta programul de munca, graficul de ture stabilit;
- La inceputul si sfarsitul programului de lucru este obligata sa semneze condica de prezenta;
- Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul
de munca;
- Tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii.
- Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistentei
medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte
persoane participante la procesul de muncă;
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
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- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect aparatura ,substanţele periculoase (dezinfectante, etc.) şi alte echipamente de
muncă ( echipamente de birou, de arhivare, etc.);
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat medicului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să
o considere un pericol pentru securitate şi sănătate, precum şi orice deficienţă a sistemelor
de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţa medicului accidentele suferite de propria persoană, suspiciunile de
boli profesionale sau boli legate de profesie precum şi starea de graviditate, ȋn vederea
informării serviciilor de prevenire şi protectie;
d. să coopereze cu angajatorul, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
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-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii:
- Participa la proiectarea,realizarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii(SMC)
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii;
- Indeplineste prevederile din documentele SMC;
- Participa activ la realizarea obiectivelor generale ale calitatii stabilite de management si a
obiectivelor specifice locului de munca.
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Are acces la unele baze de date ale unitatii;
- Capacitatea de a utiliza aparatura si materialele sanitare,echipamentele/consumabilele puse la
dispozitie de unitate;
- Este inlocuita de o colega desemnata punctual in situatii specifice.
8.Competente
- radiografii;
- radioterapie;
- rezonanta magnetica nucleara;
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
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Evaluarea se face anual.
Elaborat
Medic de radiologie - Sef Unitate Nucleara
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APROBAT
Manager
FISA DE POST

1.Denumirea postului: Infirmiera
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Sectia Medicina Interna
4.Cerinte
4.1.Studii: - Generale (Scoala generala)
- Cursuri de perfecţionare în specialitate : curs de infirmieră prin programul national de
pregatire a infirmierelor
4.2.Vechime : 6 luni vechime in activitate
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie la detalii;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Capacitate de efort fizic prelulngit;
- Responsabilitate;
- Manualitate privind efectuarea operaţiunilor de curăţenie;
- Promptitudine;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
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5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului sef sectie;
- asistent medical sef sectie.
- are in subordine : nu este cazul
5.2.Relatii functionale;
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii;
- cu personalul TESA.
5.3.Relatii de colaborare:
- din punct de vedere administrativ : - cu asistenta sefa;
- cu personalul medical din sectie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
- Işi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical;
- Efectuează zilnic curăţarea suprafeţelor meselor şi noptierelor; pregăteşte patul şi schimbă lenjeria
bolnavului;
- Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor
de igienă;
- Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
- Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tăviţe renale, etc.);
- Transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură decontaminarea, curăţirea,
dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi condiţiile stabilite de unitate;
- Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie.
- Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
- Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;
- Răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în secţie, cum ar fi lenjeria de pat, pături,
etc.;
- Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor uzate, în locurile şi condiţiile stabilite ( în
secţie ) ;
- Transportă lenjeria murdară (de pat si a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce
curăţată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor legale în vigoare;
- Execută, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
- Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte
care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora;
- Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării, şi îi ajută pe cei care necesită ajutor
pentru a se deplasa;
- Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă
utilizat şi asigură depozitarea şi transportul lor conform Codului de procedură;
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- Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de
gunoi a spitalului;
- Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;
- Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte
produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost
înregistrate în documentaţia pacientului;
- Ajută la dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub
coordonarea asistentului medical;
- Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de
Analize Medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical, respectând codul de
procedură;
- Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
- Colectează şi decontaminează intrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare a
acestuia;
- Respectă circuitele în timpul transporturilor diferitelor materiale şi a persoanelor;
- Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
- Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi faţă de personalul medico-sanitar;
- Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă şi
securitate şi sănătate în muncă, PSI;
- Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru
păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- Respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003;
- Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor associate asitentei
medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte
persoane participante la procesul de muncă;
- Respectă graficul de lucru întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
- Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă,
asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;
- Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi
o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
- Execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna
desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la :
a) aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
b) asigurarea transportului deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura;
c) aplicarea metodologiei de investigatie prin sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe
tipuri de deseuri, in vederea completatii bazei de date si a evidentei gestiunii deseurilor.
- Efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios
- Transportă hrana, de la locul receptionarii si distribuirii acesteia, pe secţii ,la oficiile alimentare;
- Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare .
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Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
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-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Capacitatea de a utiliza corect si eficient echipamentele utilizate in procesul muncii: materiale de
curatenie (detergenti,solutii dezinfectante),echipamente de curatenie
(matura,galeata,aspirator,mop,pamatufuri,bureti,carpe si perii de curatat gresia,faianta);
- Capacitatea de a utiliza corect si cu responsabilitate aparatura si materialele puse la dispozitie de
unitate;
8.Competente
-competente fundamentale:-planificarea propriei activitati;
-perfectionarea continua;
-lucru in echipa multidisciplinara.
-competente generale:- comunicarea interactiva;
-respectarea drepturilor persoanei ingrijite;
-supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrijite;
-competente specifice:-alimentarea si hidratarea persoanei ingrijite;
-igienizarea spatiului in care se afla persoana ingrijita;
-acordarea ingrijirilor de igiena pentru persoanele ingrijite;
-transportarea rufariei;
-transportul persoanelor ingrijite.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
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-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.

Elaborat
Asistent medical sef

Avizat
Medic Sef Sectie

AM LUAT LA CUNOSTINTA
Titular post :
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SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU
JUDETUL GORJ

Exemplar nr 1
Editia nr.1
Pagina 1 din 5

APROBAT
Manager
FISA DE POST
1.Denumirea postului: Ingrijitor
2.Numele si prenumele:
3.Sectie/Compartiment: Camera de Garda
4.Cerinte
4.1.Studii: - Generale (Scoala generala)
- medii(liceale): liceul
4.2.Vechime : 6 luni vechime in activitate
4.3.Alte cerinţe specifice:
- Capacitatea de a lucra cu oamenii;
- Atentie la detalii;
- Spirit de echipă, intelegere pentru nevoile oamenilor, pentru a crea un climat de lucru cat mai
favorabil;
- Echilibru emotional;
- Rezistenta la stres;
- Corectitudine in munca;
- Usurinta,claritate si coerenta in exprimare;
- Capacitate de efort fizic prelulngit;
- Responsabilitate;
- Manualitate privind efectuarea operaţiunilor de curăţenie;
- Promptitudine;
- Cursuri de specializare si perfectionare corepunzatoare postului;
- Pregatire profesionala continua,experienta si profesionalism.
5.Relatii
5.1.Relatii ierarhice
- este subordonat: - medicului coordonator sef al sectiei Chirurgie Generala;
- asistentului medical coordonator.
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- are in subordine : nu este cazul
5.2.Relatii functionale:
- cu personalul medical din sectiile si compartimentele unitatii;
- cu personalul TESA
5.3.Relatii de colaborare:
- din punct de vedere administrativ : - cu asistenta sefa;
- cu personalul medical din sectie.
6.Atribuţii,responsabilităţi,sarcini
- Efectuează zilnic curăţenia spaţiului repartizat şi răspunde de starea permanentă de igienă a
saloanelor, coridoarelor, ferestrelor;
- Face curăţenie in urmatoarele spatii ale unitatii: holul de la intrarea in corpul A catre Camera de
Garda pana la scarile de intrare in corpul B, saloanele de la Camera de Garda,Laboratorul de
Radiologie si Imagistica Medicala, in spatiile unde este ecograful, Contabilitatea, raportul de garda (
medici) si toaleta de langa farmacie;
- Curăţă şi dezinfectează zilnic şi ori de câte ori este nevoie băile şi WC-urile cu materiale si
ustensile folosite numai în aceste locuri;
- Efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi anunţă defecţiunile constatate la sistemul de
încălzire, instalaţii sanitare sau electrice, asistentului de sector şi asistentului şef;
- Efectuează curăţarea şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, ploştilor, urinarelor,
scuipătorilor, tăviţelor renale şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare igienico-sanitare;
- Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de
gunoi a spitalului, respectând codul de procedură;
- Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie, precum şi folosirea lor în mod
raţional, evitând risipa;
- Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de
Analize Medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical;
- Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le
prezintă;
- Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor
pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub coordonarea asistentului medical;
- Ajută la transportul cadavrelor şi foloseşte obligatoriu echipament special de protecţie (halat,
mănuşi de protecţie) destinate transportului şi va respecta codul de procedură stabilit de unitate;
- Nu este abilitată să dea relaţii despre starea de sănătate a pacienţilor;
- Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă
utilizat şi asigură depozitarea şi transportul lor conform Codului de procedură;
- Curăţă şi dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare, şorţuri de cauciuc) respectând
normele tehnice igienico-sanitare);
- Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
- Respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale şi a persoanelor;
- Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico
sanitar;
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- Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii pacientului;
- Desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
- Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale
conform prevederilor în vigoare;
- Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă,
asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;
- Respectă programul de lucru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire
şi plecare;
- Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru
păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă,
securitatea muncii şi PSI;
- Cunoaste si respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al
spitalului;
- Respecta prevederile O.M.S nr. 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale cu privire la :
a) aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură;
b) asigurarea transportului deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura;
c) aplicarea metodologiei de investigatie prin sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe
tipuri de deseuri, in vederea completatii bazei de date si a evidentei gestiunii deseurilor.
- Respectă atribuţiile în prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale conform Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr.1101/2016;
- Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o
tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
- Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de asistenta şefă sau asistenta de salon cu privire la
întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei saloanelor, holurilor şi anexelor şi a
transportului de materialelor.
Atributii conf. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea
curateniei, dezinfectiei :
1.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :
- dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;
- dezinfectia pielii intacte.
2.Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :
- dezinfectia suprafetelor ;
- dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie ;
3.Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselor
dezinfectante.
4.Trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii
solutiei de lucru, concentratia si timpul de actiune al acestuia.
Atributii pe linie de securitate si sanatate in munca :
1. să utilizeze corect echipamentele de munca din dotare;
2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
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a. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
b. să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
d. să coopereze cu angajatorul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
3. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
a. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
b. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
c. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
d. sa se supuna examenelor medicale la angajare, periodice si la schimbarea locului de munca;
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
-sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul
unitatii;
-sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii;
-sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
-sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
pericol de incendiu;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; sa colaboreze cu
salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la
producerea incendiilor;
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7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Capacitatea de a utiliza corect si eficient echipamentele utilizate in procesul muncii: materiale de
curatenie (detergenti,solutii dezinfectante),echipamente de curatenie
(matura,galeata,aspirator,mop,pamatufuri,bureti,carpe si perii de curatat gresia,faianta);
- Capacitatea de a utiliza corect si cu responsabilitate aparatura si materialele puse la dispozitie de
unitate;
7.Autoritate si libertate organizatorica:
- Capacitatea de a utiliza corect si eficient echipamentele utilizate in procesul muncii: materiale de
curatenie (detergenti,solutii dezinfectante),echipamente de curatenie
(matura,galeata,aspirator,mop,pamatufuri,bureti,carpe si perii de curatat gresia,faianta);
- Capacitatea de a utiliza corect si cu responsabilitate aparatura si materialele puse la dispozitie de
unitate;
- Este inlocuita de o colega desemnata punctual in situatii specifice.
8.Competente
-competente generale:comunicarea eficienta cu pacientii;
-competente specifice:efectuarea de servicii de curatenie in saloane,toalete si bai.
9.Criterii de evaluare a performantelor
9.1.Obiective de performantă şi criterii cantitative urmărite:
-numarul de tehnici de curatenie si dezinfectie realizate pe luna, conform competentelor.
9.2. Criterii calitative/subiective de evaluare
-cunoştiinte şi experienta profesională;
-promptitudine şi operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
-calitatea lucrărilor executate şi a activităṭii desfăşurate;
-asumarea responsabilitătilor prin receptivitate,disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenṭa,obiectivitate,disciplină;
-intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de
consum;
-adaptarea la complexitatea muncii,initiativă şi creativitate;
-conditii de muncă.
Evaluarea se face anual.
Elaborat
AM LUAT LA CUNOSTINTA
Asistent medical coordonator

Avizat
Medic Coordonator

Titular post :

