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CAPITOLUL 1
ORGANIZAREA INSTITUTIEI
Art.1 Spitalul Municipal Turda, jud.Cluj, este unitate sanitara cu paturi, de
utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale, care este
organizata si functioneaza in baza Legii 95/2006 ; Ord.MSP nr.921/2006 ; Ord.MSP
nr.1209/2006 ; Ord.MSP nr.1628/2007 ; Ord.MSP nr.1706/2007 ; Ord.MS nr.1500/2009 ;
Ord.MS nr.1778/2006 modificat prin Ord.MS nr.1224/2010, in subordinea autoritatii
administratiei publice locale.
In functie de criteriul teritorial este spital local municipal, in functie de specificul
patologic este spital general, iar in functie de regimul proprietatii este spital public,
organizat ca institutie publica, acordand asistenta medicala spitaliceasca in regim de
spitalizare continua si spitalizare de zi si ambulatorie. In cadrul Spitalului Municipal
Turda asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii
sanatatii populatiei, care asigura acordarea unui pachet de servicii medicale de baza la
care au dreptul asiguratii, aceste servicii fiind stabilite anual prin Contractul cadru. Este
in relatie contractuala anuala, in calitate de furnizor de servicii medicale cu C.A.S. a
judetului Cluj; atat spitalul cat si personalul contractual medico-sanitar detinand asigurari
de raspundere civila in domeniul medical, personalul de specialitate medico-sanitar
respectiv personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
fiind acreditat in conditiile legii.
Surse de finantare ale spitalului:
- Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Cluj;
- Ministerul Sanatatii (buget de stat);
- Consiliul local al municipiului Turda (buget local);
- donatii si sponsorizari;
- alte venituri proprii.
Sediul unitatii este in Turda, str. Andrei Muresanu, nr.12-16.
Art.2 Spitalul asigura servicii medicale preventive, curative, de recuperare si
paliative, de ingrijire in caz de graviditate si maternitate precum si a nou-nascutilor.
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Art.3 Atribuţiile instituţiei, activităţile şi sarcinile personalului sunt reglementate
prin
norme elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice şi supuse controlului acestuia.
Art.4 Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, dupa caz,
a
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a
Ordinului
Asistenţilor Medicali din România.
Art.5 Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea
53/2003
cu modificările şi completările ulterioare precum şi de Contractul Colectiv de Muncă la
nivel de ramură sanitară si Regulamentul intern.
Art.6 Personalul incadrat are obligatia sa respecte prevederile contractului cadru
privind
conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate si a normelor de aplicare, in caz contrar acesta va fi sanctionat disciplinar si va
raspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in
legatura cu munca lor conform Regulamentului Intern, Codului Muncii si principiilor
raspunderii civile contractuale.
Art.7 Spitalul Municipal Turda, instituţie publică,funcţionează pe principiul
autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru
serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu Casa de Asigurari de
Sanatate Cluj precum şi din alte surse conform legii.
Art.8 Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Municipal Turda
cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază cu conducerea Casei de Asigurari de
Sanatate Cluj de către Managerul unităţii în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractulcadru de furnizare de servicii medicale.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către
conducerea
spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii
Art.9 Spitalul Municipal Turda monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind
ealizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.
Art.10 Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului
de
furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea
acestora, cu respectarea prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
Art.11 Salarizarea personalului de conducere din Spitalul Municipal Turda,
precum şi a celorlalte categorii de personal se stabileşte conform legii.
Art.12 “Spitalul Municipal Turda” cu sediul in mun.Turda, str.Andrei Muresanu,
nr.12-16, jud.Cluj, functioneaza in baza Deciziei nr. 341/08.10.1984 a Comitetului
Executiv al Consiliului Popular al Judetului Cluj.
Art. 13 Spitalul Municipal Turda este spital municipal si are un numar de 364 de
paturi .
Art. 14 Spitalul Municipal Turda este condus de manager.
6

Art. 15 Structura organizatorica a Spitalului Municipal Turda este aprobata de
Ministerul Sanatatii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.631/01.06.2010,
modificata prin adresa M.S. nr.XI/A/CSA/4898/RL/296/12.09.2011.

CAPITOLUL 2
STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.16 Conducerea spitalului este reprezentata de :
➢ Manager
➢ Consiliul de administratie
➢ Comitetul Director
Comitetul Director este format din Manager, Director Medical, Director FinanciarContabil.
Membrii Comitetului Director sunt numiti prin decizie de catre Manager in urma
Dispozitiei primarului privind desemnarea managerului interimar al Spitalului Municipal
Turda si in urma concursului organizat in conditiile legii.
Art.17 Asistenta medicala de urgenta este asigurata prin urmatoarele linii de
garda:
➢ Medicina interna – 1 linie
➢ Chirurgie generala – 1 linie
➢ Obstetrica ginecologie - 1 linie
➢ Pediatrie – 1 linie
➢ ATI – 1 linie
➢ Compartiment Primiri Urgente – 1 linie
Art.18 Structura organizatorica a Spitalului Municipal Turda aprobata de
Ministerul
Sanatatii
conform
Ordinului
Ministerului
Sanatatii
Publice
NR.631/01.06.2010, modificata prin adresa M.S. nr.XI/A/CSA/4898/RL/296/12.09.2011
este urmatoarea:
Sectia Medicina Interna
Din care:
-Comp.Diabet Zaharat Nutritie si Boli Metabolice 10 paturi
-Comp.Gastroenterologie
10 paturi
-Comp.Reumatologie
8 paturi
Sectia Chirurgie Generala
Din care :
-Comp.Ortopedie si Traumatologie
13 paturi
-Comp.Chirurgie si Ortopedie Infantila
6 paturi
Sectia Obstetrica Ginecologie
Comp.Neonatologie
Sectia Pediatrie
Sectia A.T.I.
Comp.Dermatovenerologie
Sectia Neurologie

71 paturi

42 paturi

30 paturi
7 paturi
25 paturi
15 paturi
10 paturi
25 paturi
7

Comp. Cardiologie
Comp.O.R.L.
Comp.Oftalmologie
Sectia Psihiatrie acuti
Sectia Psihiatrie cronici
Comp. Boli Infectioase
Comp.Oncologie Medicala
Comp.Primiri Urgente
Camere de garda
Centrul de Sanatate Iara

15 paturi
8 paturi
8 paturi
25 paturi
45 paturi
20 paturi
10 paturi
8 paturi
TOTAL

Spitalizare de zi
paturi
Insotitori

364 paturi
7
20 paturi

Farmacie
Bloc operator
Comp.de Prevenire si control al infectiilor nozocomiale
Sterilizare
Unitate de transfuzie sanguina
Laborator Analize Medicale
Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
Serviciul de Anatomie Patologica
- comp.citologie
- comp.histopatologie
- prosectura
Laborator Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament)
Laborator explorari functionale
Cabinet Oncologie medicala
Cabinet Diabet zaharat Nutritie si Boli metabolice
Cabinet Boli Infectioase
Cabinet Planificare familiala
Cabinet Medicina Muncii
Dispensar T.B.C.
Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile :
- gastroenterologie
- reumatologie
- cardiologie
- recuperare medicina fizica si balneologie
- obstetrica-ginecologie
- chirurgie generala
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- medicina interna
- urologie
Aparat functional
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriu integrat si Centrul de Sanatate
Iara.
Art.19 Spitalul din Turda detine, pe locuri de munca, Autorizatii sanitare de
functionare.
Art.20 Managerul are in subordine directa:
➢ Directorul Medical
➢ Directorul Financiar- Contabil
➢ Serviciul Resurse Umane
➢ Compartimentul Tehnic - Atelier Intretinere
➢ Serviciul de evaluare si statistica medicala
➢ Compartimentul de prevenire si control a infectiilor nosocomiale
➢ Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta
➢ Compartiment de Management al Calitatii serviciilor medicale
Atributiile si limitele acestora sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.
Art.21 Directorul medical are in subordine directa urmatoarele :
➢ Asistentul sef unitate
➢ Sectii si compartimente cu paturi
➢ Laboratoare medicale
➢ Cabinete de specialitate
➢ Serviciul de Anatomie Patologica
➢ Bloc operator
➢ Dispensar TBC
➢ Farmacie
➢ Sterilizare
➢ Unitatea de transfuzie sanguina
➢ Ambulatoriul integrat
Art.22 Directorul Financiar Contabil are in subordine directa urmatoarele:
➢ Serviciul Financiar Contabil
➢ Serviciul Administrativ Transport
➢ Serviciul Aprovizionare
Art.23 Asistentul sef unitate coordoneaza activitatea de ingrijiri la nivelul
intregului
spital. Are in subordine directa asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul
auxiliar sanitar.
Art.24 Sef Serviciu Administrativ Transport are in subordine directa urmatoarele:
➢ Serviciul Administrativ Transport
➢ Magazia Centrului de Sanatate Iara
➢ Personal muncitor calificat (bucatari, soferi)
➢ Personal muncitor necalificat
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Art.25 Sef Serviciu RUNOS are in subordine directa urmatoarele:
➢ Compartiment salarizare
➢ Compartiment personal
Art.26 Sef formatie Atelier Intretinere are in subordine urmatoarele:
➢ Personal cu sarcini privind metrologia, verificarea, asigurarea intretinerii
instalatiilor sanitare, electrice etc( instalatori, electricieni, fochisti, lacatusi, tamplari,
zugravi etc)
Art.27 Sef Serviciu Aprovizionare are in subordine
➢ Compartimentul Achizitii Publice

CAPITOLUL 3
ATRIBUTIILE SPITALULUI
Art.28 Spitalul Municipal Turda acordă servicii medicale preventive, curative, de
recuperare şi paleative conform pachetului de servicii contractat cu Casa de Asigurări de
Sănătate Judeţeană Cluj, respectând criteriile privind organizarea şi funcţionarea generală
a spitalului.
Spitalul trebuie :
a) să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă şi semnalizarea interioară
a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;
b) să posede autorizaţie sanitară de funcţionare;
c) să aibă acreditare;
d) să asigure respectarea structurii organizatorice stabilită conform prevederilor legale în
ceea ce priveşte numărul de paturi pe secţii şi compartimente;
e) să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi alte categorii de personal conform
normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de
eficienţă;
f) să asigure organizarea şi respectarea programului DDD în întregul spital;
Art.29 În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, Spitalul
Municipal Turda are următoarele obligaţii:
a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate
cu
prevederile legale în vigoare;
b) să informeze asiguratii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi normele de aplicare a acesteia, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004;
c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la
asiguraţi, precumşi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate,
activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este
însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform
prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe
suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate;
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e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea
desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite
conform reglementărilor legale în vigoare;
f ) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor
sociale de
sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele
tipizate;
g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a
furnizorului;pentru asiguraţii incluşi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea
furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;
h) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de
sănătate;
i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre
condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în
maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în
permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
asigurărilor sociale de sănătate;
k) să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu
regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele
prevăzute în lista denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de
care beneficiază asiguraţii cu şi fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie
medicală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul
despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;
l)să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii
paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande
investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul;
m) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală,
ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului;
n) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguratilor fără nicio discriminare,
folosind
formele cele mai eficiente de tratament;
o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;
p) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de
sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia:
adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;
r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme;
s) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente
stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în
contractul-cadru şi în norme;
t) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi
decontarea
tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, conform dispoziţiilor legale;
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u) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta
va fi pus în funcţiune;
v) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului
european de
asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene/Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv
beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71,
în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care
România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu
prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente
internaţionale;
w) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. In situaţia în care se utilizează
un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic
integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de
transmitere a datelor;
x) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii de
bază,
pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate
facultativ;
y) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele
serviciile medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat
asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
z) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări
sociale de
sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de
trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, cu toate datele pe care
acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. In cazul
nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia
contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie
personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor
formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond;
aa) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor
privind
modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ, în condiţiile
stabilite prin norme;
ab) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de
specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală transmisă direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele
efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului;
scrisoarea medicală va fi un document tipizat care se întocmeşte în două exemplare, din
care un exemplar rămâne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de
familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin
intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la
externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi,
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după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv
eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, atunci când
concluziile examenului medical impun acest lucru;
ac) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,
pentru
eficientizarea serviciilor medicale, după caz;
ad) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii
specifici stabiliţi prin norme, precum şi nivelul indicatorilor de performanţă ai
managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management.
ae) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate
conform
reglementărilor în vigoare;
af) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, în primele 5 zile lucrătoare
ale lunii
curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în norme;
gg) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care
acestea
trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;
ag) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate
la
structurile de primiri urgenţe, cu evidenţierea numărului cazurilor internate, în condiţiile
stabilite prin norme.
ah) In situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul
acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia
medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai
reprezintă urgenţă; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate
continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor
medicale de către acesta; spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu
care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor
pacienţi, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de
urgenţă; în această situaţie, casele de asigurări de sănătate decontează spitalului
contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.
ai) Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate
prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se raportează distinct la casele de
asigurări de sănătate şi se decontează de către acestea la tariful pe serviciu medical/caz
rezolvat aferent spitalizării de zi, diferenţa fiind suportată de asigurat.
Art.30 Alte atribuţii ale spitalului
a) înregistrarea pacienţilor, întocmirea fişei de consultaţie, a foii de observaţie şi
alte asemenea acte, stabilite prin dispoziţii legale;
b) obligativitatea spitalului cât şi a personalului medico – sanitar de specialitate de
a încheia asigurare de malpraxis pentru prejudicii cauzate pacienţilor, generate de
furnizarea necorespunzătoare a utilităţilor sau prin actul medical acordat;
c) să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale;
d) să asigure efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă
dispun de dotările necesare şi de personal acreditat. Intervenţiile medicale asupra
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pacientului în absenţa acestor condiţii se pot face numai în cazuri de urgenţă apărute în
situaţii extreme;
e) spitalul poate asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul
adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport
spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor medicale;
f) la cererea pacienţilor internaţi spitalul trebuie să asigure condiţiile necesare
pentru
obţinerea de către aceştia şi a altor opinii medicale;
g) să asigure prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a
bolilor
cronice şi degenerative, precum şi adaptarea şi aplicarea la specificul teritoriului a
programelor naţionale de sănătate publică;
h) să asigure controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor
categorii de
bolnavi şi a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;
i) să asigure asistenţa medicală a mamei, copilului, tinerilor şi bătrânilor, precum
şi
urmărirea aplicării măsurilor pentru ocrotirea acestora;
j) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea
instrumentarului şi altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; controlul
şi urmărirea calităţii medicamentelor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea
riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; informarea şi documentarea în domeniul
medicamentelor;
k) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi
evoluţiei
acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;
l) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare
afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în
condiţii de igienă;
m) promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei;
n) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenirea
infecţiilor
interioare, securitatea muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
o) asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţii în perioade de
calamitate
(înzăpezire, inundaţii etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit;
p) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţii de sterilizare nu
este sigură;
r) îndeplinirea şi a altor atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare;
s) Să aibă organizat Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale
în conformitate cu regulamentul în vigoare al Ministerului Sănătăţii Publice;
t) Să asigure organizarea şi respectarea programului prevazut in regulamentul
intern
în întregul spital;
u) Să aibă organizat Comp. Primiri Urgenţe;
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v) Spitalul Municipal Turda răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului
medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a
infecţiilor nosocomiale, aşa cum sunt stabilite de către organele competente. Pentru
prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicală, răspunderea este individuală.
w) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să nu refuse acordarea asistenţei
medicale în caz de urgenţă, ori de câte ori se solicită aceste servicii,oricărei persoane care
se prezintă la spital dacă starea persoanei este critică.
y) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să informeze asiguraţii despre serviciile
medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate.
z) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să acorde servicii medicale de
specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia
de asigurări de sănătate pentru aceştia.
aa) Spitalul Municipal Turda are obligaţia acordării serviciilor medicale în mod
nediscriminatoriu asiguraţilor şi respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de
servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii interdisciplinare si transferuri
interclinice.
ab) Spitalul Municipal Turda are obligaţia completării prescripţiilor medicale
conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecţiuni acute/cronice (iniţiale).
ac) Medicii din Spitalul Municipal Turda au obligaţia să informeze medicul de
familie al asiguratului, sau după caz, medicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit,
investigaţiile şi tratamentele efectuate sau să transmită orice altă informaţie referitoare la
starea de sănătate a pacientului prin scrisoare medicala.
ad) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să respecte destinaţia sumelor
contractate prin acte adiţionale la contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj.
ae) Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de aşteptare, cu
excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală
af) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să transmită datele solicitate de Casa de
Asigurari de Sanatate Cluj.şi Directia de Sanatate Publica a jud.Cluj., privind furnizarea
serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, potrivit
formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora.
ag) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să prezinte Casei de Asigurari de
Sanatate Cluj, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliţi prin norme.
ah) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să elibereze actele medicale stabilite
prin norme.
ah) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să raporteze indicatorii prevăzuţi în
normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi să
utilizeze eficient sumele cu această destinaţie.
ai) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să respecte legislaţia cu privire la
măsurile pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele
de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi bugetul Fondului
Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.
aj) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să solicite documentele care atestă
calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat,
spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze
situaţia medicală a pacientului şi să-l externeze dacă internarea nu se mai justifică; la
solicitarea pacientului care nu are calitatea de
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asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor
medicale de către acesta.
ak) Asistentele şefe din secţii au obligaţia să prezinte săptămânal la Serviciul
Financiar lista cu pacienţii care nu au făcut dovada calităţii de asigurat până la externarea
din spital, în vederea urmăririi şi recuperării cheltuielilor de spitalizare de catre acest
serviciu.
al) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să ţină evidenţa distinctă a pacienţilor
internaţi în urma unor accidente de muncă, apărute în cadrul exercitării profesiei şi a
îmbolnăvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu
se suportă de Casele de Asigurări de Sănătate.
am) Spitalul Municipal Turda are obligaţia de a comunica asiguratorului domeniul
de activitate conform clasificării activităţii din economia naţională CAEN, numarul de
angajaţi, fondul de salariu precum şi orice alte informaţii solicitate în vederea asigurării
pentru accidente de muncă şi boli profesionale în conformitate cu Legea 346/2002.
an) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să transmită Institutului Naţional de
Cercetare – Dezvoltare în Sănătate datele clinice la nivel de pacient pentru toţi pacienţii
spitalizaţi, în formă electronică, conform aplicaţiei DRG Naţional, pentru prelucrarea şi
analiza datelor în vederea contractării şi decontării serviciilor spitaliceşti.
ao) Fiecare secţie are obligaţia să-şi definească manevrele care implică soluţii de
continuitate a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare.Fiecare secţie are
obligaţia de a neutraliza materialele şi instrumentarul a cărui condiţie de sterilizare nu
este sigură.
ap) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să furnizeze tratamentul adecvat şi să
respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de
medicamente, conform reglementărilor în vigoare.
ar) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să asigure din fondurile contractate
cheltuieli pentru combaterea infecţiilor nosocomiale.
as) Spitalul Municipal Turda are obligaţia respectării normelor privind asigurarea
condiţiilor generale de igienă.
at) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să se îngrijească de asigurarea
permanenţei serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi.
av) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în
caz
de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este
obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
aw) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să stabilească programul de lucru şi
sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
az) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie
medicală continuă pentru medici, asistente medicale şi alt personal. Costurile acestor
activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul Municipal Turda poate suporta
astfel de costuri în
condiţiile alocării bugetare.
ba) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să realizeze condiţiile necesare pentru
aplicarea măsurilor de securitate si sănătate în muncă si situatii de urgentă (inclusiv PSI)
conform legislatiei în vigoare.
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bb) Spitalul Municipal Turda are obligaţia să îndeplinească atribuţiile prevăzute
de actele normative în vigoare, precum şi cele care vor apărea.
bc) Spitalul Municipal Turda are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa
prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate
prin ordin al Ministrului Sanatatii Publice.
bd) Spitalul Municipal Turda are obligatia sa furnizeze Casei de Asigurari de
Sanatate a jud.Cluj informatiile medicale care au stat la baza contractelor de furnizare de
servicii medicale.
be) Documentatia primara, ca sursa a acestor date, va fi pastrata, securizata si
asigurata sub forma de document scris si electronic, constituind arhiva spitalului,
conform reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL 4
CONDUCEREA INSTITUTIEI
Art.31 Organele de conducere ale Spitalului Municipal Turda, conform Legii
95/2006, sunt:
➢ Consiliul de administratie
➢ Managerul spitalului
➢ Comitetul Director
Art.32 Conducerea executivă a Spitalului Municipal Turdaeste asigurată de
Managerul spitalului şi Comitetul Director
Art.33 Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs
organizat de Managerul unităţii.
Art.34 Managerul conduce activitatea Comitetului Director.
Art.35 În cadrul spitalului funcţionează:
A.Consiliul de administratie
B.Comitet director
C. Consiliul Medical
D. Consiliul Etic
E. Alte comisii constituite prin dispoziţii interne:
a. Comisia medicamentului
b. Nucleul de calitate
c. Comisia de analiza DRG
d. Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale
e. Comitet de securitate si sanatate in munca
f. Comisia de disciplina
g. Comitetul pentru situatii de urgenta
h. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti
i. Comisia de transfuzie si hemovigilenta
j. Celula pentru situatii de urgenta
4.1 Managerul Spitalului
Art.36 Managerul spitalului are urmatoarele atributii:
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Conform Ordinul MS Nr. 1.384./2010 managerul are urmatoarele atributii:
(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice
sunt următoarele:
1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie
de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de
servicii;
2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din
funcţie personalul spitalului;
3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru
personalul aflat în subordine;
5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat
postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în
cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă
funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă
suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală
în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au
promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în
termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o
durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile
legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în
termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu
medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în
condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul
legal;
14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru
ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în
condiţiile prevăzute la pct. 13;
15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul
angajat;
16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul
spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia
medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de
organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a
spitalului;
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17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă
subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile
formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte
persoane, în conformitate cu prevederile legale;
18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din
subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică
reglementările specifice în domeniu;
20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât
pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat,
precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul
de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura
organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea
aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul
angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii
organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii
pentru asigurarea acestora;
24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011,
cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele
decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale
de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din
bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai
consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea
îmbunătăţirii activităţii spitalului;
26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă
(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform
legii.
(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt
următoarele:
1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită,
planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor
consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza
propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la
propunerea consiliului medical;
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4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii
spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind
activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale
Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia
deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile
specifice de dezvoltare în domeniul medical;
6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a
activităţii asumaţi prin prezentul contract;
8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale
elaborate de Ministerul Sănătăţii;
10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte
medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului,
pe baza recomandărilor consiliului medical;
12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de
spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui
ştiinţific;
13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare
şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii
calităţii serviciilor medicale;
14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale,
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări
de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate private;
17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării
unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical
universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului
care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora,
precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea
acestor cabinete;
19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile
pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate
resursele la înlăturarea efectelor acestora;
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21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă
oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică,
precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate
medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării
condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum
şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt
următoarele:
1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi
cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate
ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune
aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către
consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în
raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform
clasificaţiei bugetare;
3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în
contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din
structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi
compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi,
respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare,
precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile
subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi
instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din
bugetele locale;
7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să
se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului
director;
9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei
economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul
spitalului;
10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru
creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite,
conform legii;
12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
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(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt
următoarele:
1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după
avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului
Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile
cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune
măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical,
respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de
Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţilor de învăţământ;
6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru
desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile
legale;
7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi,
informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în
condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei
medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau
Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul
dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli;
11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor
prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate
de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală, în condiţiile legii;
14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor,
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în
vigoare;
16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile
cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept
pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea
sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de
maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
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18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale,
economico- financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere,
prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al
municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care
se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile
legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi
metodologiei de acreditare;
21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de
încetarea valabilităţii acreditării;
22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a
Guvernului;
23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale
şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte
sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor
normative care reglementează activitatea acestuia;
25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel
încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a
eticii şi deontologiei medicale;
26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a
şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale
clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor
administraţiei publice locale.
(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de
interese sunt următoarele:
1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la
incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la
numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu
reţea sanitară proprie;
2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de
situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum
şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.
(6) Atribuţiile managerului unităţii sanitare in activitatea de prevenire şi combatere al
infectiilor nosocomiale în unităţile sanitare:
- răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al
infectiilor nosocomiale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în
funcţie de încadrarea unităţii în conformitate cu legea;
- participa la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual
al unităţii pentru supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale;
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- răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat
pentru supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale;
- controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale
compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu
supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale, ca structura de activitate în directa
subordine şi coordonare;
- controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru
supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din
unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii
şefi de secţie;
- analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru
sesizările compartimentului/ serviciului/responsabilului de activitate specifica în situaţii
de risc sau focar de infectie nosocomiala;
- verifica şi aproba evidenta interna şi informaţiile transmise esaloanelor ierarhice,
conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare,
diagnostic, investigare epidemiologica, şi măsurile de control al focarului de infectie
nosocomiala din unitate;
- solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie
initiativa, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi
intervenţie în focarele de infectie nosocomiala;
- angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
- reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce
priveşte infectiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanta persoanele fizice, în cazul
stabilirii responsabilităţii individuale pentru infectie nosocomiala.
4.2 Consiliul de Administratie
Art.37 Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Turda este constituit in
conformitate cu Legea 95/2006 art.186.
Art.38 Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare
trimestriale şi anuale;
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act
administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al
municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de
servicii medicale ale populaţiei;
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director
şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului
director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la
art. 183^3 alin. (1) din Legea 95/2006.
Art.39 Membrii Consiliului de Administratie sunt:
a) 2 reprezentanţi ai Direcţiei De Sănătate Publică Cluj;
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b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul Consiliul Local Turda, din care unul să fie
economist;
c) un reprezentant numit de primarul mun.Turda;
d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
e) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
f) un reprezentant al OAMGMAMR Cluj, cu statut de invitat.
Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
Ca invitat permanent si fara drept de vot, la şedinţele consiliului de administraţie
participa reprezentanti ai organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de
muncă la nivel de ramură sanitara:
- Reprezentat Sindicat “Sanitas”
- Reprezentat Sindicat TESA.
Art.40 Componenta nominala a Consilului de Administratie este stabilita prin
decizie interna.
4.3 Comitetul Director
Art.41 Comitetul Director al Spitalului Municipal Turda funcţionează în
conformitate cu in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art.183, alin(1); si O.M.S.
nr.921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului
public.
Art.42 Componenţa Comitetului director este următoarea:
➢ Manager
➢ Director medical
➢ Director financiar-contabil
Art.43 Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuţii conform
O.M.S.P. nr.921/2006:
1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza
propunerilor scrise ale consiliului medical;
2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de
servicii medicale al spitalului;
3. propune managerului, în vederea aprobării:
3.a numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de
reglementările în
vigoare;
3.b organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu
sindicatele,
conform legii;
4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi
organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri
organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare,
igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
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6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza
centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate
ale sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului, pe care îl supune aprobării
managerului;
7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe
secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru
încadrarea în bugetul alocat;
8.analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe
care îl supune spre aprobare managerului;
9.asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari,
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi
control,
pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale
populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică
medicale;
11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză ;
12.la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre
aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de
reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în
condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a
obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a
activităţii spitalului;
14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă a Autorităţii
de sănătate publică Cluj, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice;
15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil,
contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor
săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului
indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului,
care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează
raportul anual de activitate al spitalului.
Art.44 Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:
a. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea
la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii
medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
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b. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de
îmbunătăţire a activităţii medicale;
c. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul
de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului
spital;
d. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul
secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
e. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
f. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea
şefilor de secţii şi laboratoare;
g. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală, în condiţiile legii;
h. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor Cluj;
i. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de
exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită,
morţi subite etc.);
k. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre,
epidemii şi în alte situaţii speciale;
l. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale
sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului,
prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
m. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală
a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei
spitalului.
Art.45 Atribuţiile instituţionale şi individuale în activitatea de prevenire şi
combatere a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare publice şi private
Art.46 Atribuţiile comitetului director al unităţii sanitare:
- solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor
nosocomiale;
- organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor
nosocomiale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi
controlului infecţiilor nosocomiale;
- asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de
activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
- asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele
obţinute, eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;
- verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin
planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi
îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnicomateriale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomială;
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- asigura derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în
planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea
diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;
- comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi
alimentaţia pacienţilor;
- deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a
sesizării asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului
angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au
prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;
- asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru
inregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor privind infecţiile nosocomiale.
4.4 Consiliul Medical
Art.47 Consiliul Medical al Spitalului Municipal Turda functioneaza in
conformitate cu Legea 95/2006 art.185 alin.(1), alin.(3), alin.(4); Ord.MSP nr.921/2006
privind stabilirea atributiilor Comitelului Director din cadrul spitalului public si a
Ord.MS nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al
spitalelor.
Art.48 Componenta nominala a Consiliului medical este stabilita prin decizie
interna astfel:
PRESEDINTE: – director medical
MEMBRII:
– medic sef Sectie Chirurgie generala
– medic sef Sectie Medicina Interna
– medic sef CPU
– medic sef Sectie Obstetrica-Ginecologie
– medic sef Sectie Pediatrie
– medic sef Sectie ATI
– medic sef Sectie Neurologie
– medic sef Sectie Psihiatrie acutí
– medic sef Sectie Psihiatrie cronici
- medic coord. Comp. Boli Infectioase
– medic coord. C.S. Iara
– medic coord. Comp. Diabet
– medic coord. Comp. Gastroenterologie
– medic coord. Comp. Reumatologie
– medic coord.Comp. Oncologie
– medic coord..Comp. Chirurgie si Ortopedie Pediatrica
– medic coord. Comp. Ortopedie si Traumatologie
– medic coord.Comp. Neonatologie
– medic coord. Comp. Dermato-Venerologie
– medic coord. Comp. Cardiologie
– medic coord.Comp. ORL
– medic sef Laborator Analize Medicale
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– medic sef Laborator Radiologie si Imag. Medicala
– medic sef Lab.Recup.Med.Fizica si Balneologie
– medic coordonar Serviciul de Anatomie Patologica
- medic cood. Dispensar TBC
– medic coord. Cab. Medicina Muncii
– farm.sef Farmacie Spital
– asistent sef unitate
– asist.igiena, coord.CPCIN
Art.49 Principalele atribuţii ale Consiliului Medical sunt următoarele:
1. evalueaza necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face
propuneri
pentru
elaborarea:
- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
- planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatura si echipamente
medicale,
medicamente
si
materiale
sanitare;
2. face propuneri comitetului director in vederea elaborarii bugetului de venituri si
cheltuieli
al
spitalului;
3. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a
regulamentului
intern
ale
spitalului;
4. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor
medicale
desfasurate
in
spital,
inclusiv:
- evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul spitalului sau in
ambulatoriul
acestuia;
- monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala;
prevenirea
si
controlul
infectiilor
nozocomiale.
Aceste activitati sunt desfasurate in colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si
cu compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul
spitalului;
5. stabileste reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la
nivelul spitalului si raspunde de aplicarea si respectarea acestora;
6. elaboreaza planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de
spital,
pe
care
il
supune
spre
aprobare
directorului
general;
7. inainteaza directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru
imbunatatirea
activitatilor
medicale
desfasurate
la
nivelul
spitalului;
8. evalueaza necesarul de personal medical al fiecarei sectii/laborator si face propuneri
comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
9. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri directorului general cu privire
la structura si numarul acestora la nivelul spitalului, dupa caz;
10. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;
11. inainteaza directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare si
perfectionare
continua
a
personalului
medico-sanitar;
12. face propuneri si monitorizeaza desfasurarea activitatilor de educatie si cercetare
medicala desfasurate la nivelul spitalului, in colaborare cu institutiile acreditate;
13. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara si din strainatate si
faciliteaza accesul personalului medical la informatii medicale de ultima ora;
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14. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la
nivelul
spitalului,
colaborand
cu
Colegiul
Medicilor
din
Romania;
15. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea
activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
16. analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de
exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita,
morti
subite
etc.);
17. participa, alaturi de directorul general, la organizarea asistentei medicale in caz de
dezastre,
epidemii
si
in
alte
situatii
speciale;
18. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul
spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii
polipragmaziei
si
a
rezistentei
la
medicamente;
19. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia
medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea
arhivei
spitalului;
20. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare
medicala,
in
conditiile
legii;
21. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati in
spital,
referitoare
la
activitatea
medicala
a
spitalului;
22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu
legislatia in vigoare;
23. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de
servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
24. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul
creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:
25. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de
servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
26. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul
creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
4.5 Consiliul Etic
Art.50 Consiliul Etic al Spitalului Municipal Turda functioneaza in conformitate
cu Legea 95/2006 art.185 alin.(1), alin.(2) si Ord.MS nr. 1209/2006.
Art.51 Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la
sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei
persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării
asistenţei medicale.
Art.52 Atribuţiile Consiliului Etic sunt următoarele:
a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medicasistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile
pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
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c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale
codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de
conduită profesională aprobate potrivit legii;
d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medicosanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase;
propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune
măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
Art.53 Componenta nominala a Consilului Etic este stabilita prin decizie interna
astfel:
PRESEDINTE:
- un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al medicilor din
spital;
MEMBRII:
- un reprezentant al consiliului local;
- asistenta-şefă pe unitate;
- un reprezentant al Directiei de sănătate publică Cluj;
- sef Serv.RUNOS - secretar, fără drept de vot.
4.6 Alte comisii constituite prin dispozitii interne
4.6.1 Comisia medicamentului
Art.54 Comisia medicamentului functioneaza in urmatoarea componenta:
Presedinte: - director medical
Membrii: – medic sef Sectie Medicina Interna
– medic sef Sectie Neurologie
– medic sef Sectie ATI
– medic sef Sectie Psihiatrie acuti
– medic coord.Comp. Boli Infectioase
– gestionar magazie, Serviciul Administrativ Transport
Art.55 Comisia medicamentului si materialor sanitare are urmatoarele atributii:
Stabilirea unei liste de medicamente si material de baza, obligatorii, care
sa fie in permanenta accesibile in farmacia spitalului;
Stabilirea unei liste de medicamente si material sanitare care se
achizitioneaza doar in mod facultativ, la cazuri bine selectionate si documentate medical,
pe baza de referat; aceasta din urma trebuie sa prezinte criteriile pe baza carora se face
recomandarea, sustinute cu buletine de analiza si recomandari de experti;
Analiza referatelor de necesitate trimise conducerii unitatii in vederea
aprobarii si avizarea lor de catre medicii specialisti corespunzatori profilului de actiune al
medicamentului solicitat;
Verificarea continua a stocului de medicamente si material saitare de baza,
pentru a preveni disfunctiile in asistenta medicala;
Verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si material sanitare
precum si analiza lor cu raportarea lunara a situatiei financiare;
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Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala
bazate pe bibliografie nationala si internationala si pe conditiile locale;
Comisia poate solicita rapoarte periodice de la sefii de sectie privind
administrarea de medicamente si consumul de material sanitare in functie de incidenta
diferitelor afectiuni;
Comisia poate dispune intreruperea administrarii de medicamente cu
regim special in cazul in care acel tratament se considera inutil.
- Urmareste utilizarea rationala a medicamentelor si materialelor
sanitare
4.6.2 Nucleul de calitate
Art.56 Nucleul de calitate functioneaza in conformitate cu:
➢ Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările
şi completările ulterioare;
➢ O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director
din cadrul spitalului public;
Art.57 Componenţa şi atribuţiile Nucleului de calitate au fost stabilite si aprobate
in sedinţa Comitetului director si au fost stabilite prin decizie internă a Managerului.
Art.58 Nucleul de calitate are următoarea componenţă:
Presedinte: – director medical
Membrii: – medic sef Sectie Medicina Interna
– medic sef Sectie Chirurgie
– medic sef Sectie Obst.-Ginecologie
– medic coord.Neonatologie
– medic sef Sectie Pediatrie
– medic sef Sectie ATI
– medic coord.Comp.Dermatovenerologie
– medic sef Sectie Neurologie
– medic coord.Comp. Cardiologie
- medic coord. Comp.ORL
– medic sef Sectie Psihiatrie acuti
– medic sef Sectie Psihiatrie cronici
– medic coord.Comp.Boli Infectioase
– medic coord.Oncologie
– medic sef CPU
- medic coord.C.S.Iara
– farmacist sef Farmacia Spitalului
– economist Comp.de Management al Calitatii Servicii Medicale
– asist.sef unitate
- coord. C.P.C.I.N.
- referent de specialitate, Serv.Informatica si Statistica Medicala
Secretar: - referent de specialitate, Serv. RUNOS
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Art.59 Atributiile Nucleului de calitate stabilite si aprobate in Şedinţa Comitetului
director sunt:
1. implementeaza măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului
medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie;
2. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor
medicale desfăşurate în spital;
3. analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală
a spitalului;
4. analizează cazuistica abordata;
5. analizează rata de utilizare a paturilor la nivel de sectii si pe intreg spitalul;
6. analizează rata de morbiditate;
7. analizează durata medie de spitalizare;
8. analizează numarul de urgente din totalul pacientilor prezentati;
9. analizează corectitudinea completarii documentelor medicale justificative cerute
de lege si existenta lor;
10. evalueaza gradul de satisfactie al pacientilor;
11. analizează numarul de infectii nozocomiale si frecventa infectiilor nozocomiale si
evalueaza factorii de risc;
12. implementeaza si dezvolta mecanismului de monitorizare a calitatii ingrijirilor
medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si financiari;
13. identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate;
14. dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii
cerintelor pacientilor;
15. asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseasca
asteptarile pacientilor;
16. desfasoara activitatile prevazute in Manualul calitatii aprobat de catre Comitetul
Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului
de management al calitatii;
17. coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune
Managerului/ Comitetului Director, actiunile corective;
Art.60 Nucleul de calitate are urmatoarele obiective:
➢ Evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si de
ingrijiri;
➢ Eficientizarea activitatii, urmarind imbunatatirea continua a calitatii;
➢ Modificarea comportamentului personalului institutiei, prin cresterea atentiei
acordate pacientului;
➢ Evaluarea satisfactiei pacientului;
➢ Identifica si defineste indicatorii de calitate;
➢ Stabileste intervalul de timp pentru care se calculeaza si se raporteaza indicatorii
de calitate;
➢ Proiectarea sistemului informational;
➢ Pregatirea personalului implicat;
➢ Implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor
medicale;
➢ Analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificarii si
solutionarii problemelor;
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➢ Elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi
prezentat Consiliului medical/ Comitetului director spre informare si propune
masurile corective ce trebuiesc luate in cazul neconformitatilor;
➢ Activitatile nucleului de calitate determina si coordoneaza politica generala a
calitatii;
Art.61 Nucleul de calitate se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai
putin o data pe trimestru;
Art.62 Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale sedintelor ale
Nucleului de calitate vor fi inaintate spre analiza/ aprobare Consiliului medical/
Comitetului director.
4.6.3 Comisia de analiza DRG
Art.63 Comisia de analiza DRG functioneaza in baza Ord.25/2012 privind
aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a
Metodologiei de evaluare a cazurilor invalídate pentru care se solicita revalidarea
completata cu Ord. Nr.6/2013 al CNAS
Art.64 Comisia de analiza DRG si de revalidare a cazurilor invalidate a Spitalului
Municipal Turda are urmatoarea componenta:
Presedinte: - director medical
Membru : – sef Serv. Statistica
Secretar: – asistent sef unitate
Art.65 Comisia de analiza DRG si de evaluare a cazurilor invalidate are
urmatoarele atributii:
Evaluarea cazurilor invalídate de SNSPMS in baza regulilor de validare
din grupa B pentru care se solicita revalidarea;
Solicitarea Comisiei CAS Cluj sa participe la sedinta de revalidare a
cazurilor invalídate, aprobarea validarii cazurilor in baza regulamentului de revalidare;
Trimestrial, in perioada 15-19 a lunii urmatoare trimestrului incheiat,
spitalele vor transmite in format electronic cazurile invalídate pentru care se solicita
revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare;
Analizarea cazurilor invalídate in baza regulilor de validare din grupa A,
initierea de masuri de corectie;
Analizeaza modul de codificare in vederea imbunatatirii indicelui de
complexitate;
Prezinta periodic informari conducerii spitalului privind concluziile
analizelor facute si propuneri de imbunatatire a activitatii;
Solicitarea de justificare pentru cazurile invalídate medicului curant sau
operatorului ce a transmis electronic FOCG.
4.6.4 Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale
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Art.66 Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale funcioneaza
in baza urmatoarelor prevederi legale:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
modificata,
- ORDINUL nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare, modificata,
- ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*)
pentru aprobare a Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
Art.67 Comisia de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale,
functioneaza in urmatoarea componenta:
- medic primar boli infectioase – presedinte
- director medical - membru
- medic primar sef Sectie Chirurgie – membru
- medic sef Sectie ATI – membru
- medic primar sef Sectie Med.Interna – membru
- medic primar sef Sectie Obstetrica-Ginecologie - membru
- asistent coord. CPCIN – secretar
Art.68 Atributiile comisiei sunt :
1.
Elaborarea si inaintarea spre aprobare Comitetului Director planul anual
de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale ;
2.
Monitorizarea conditiilor de implementare a prevederilor planului anual de
activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale
3.
Urmareste indeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmareste
rezultatele obtinute, eficienta economica a masurilor ;
4.
Face propuneri privind necesarul de dezinfectante si materiale de
curatenie/sanitare, necesar derularii activitatilor fundamentale prin planul anual
de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si
imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor si a dotarii
tehnico-medicale necesare evitarii sau diminuarii riscului pentru infectii
nosocomiale
5.
Urmareste asigurarea conditiilor de igiena privind cazarea si
alimentatia pacientilor ;
6.
Urmareste organizarea si functionarea sistemului informational pentru
inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile
nosocomiale ;
7.
Urmareste si asigura utilizarea in activitatea curenta la toate componentele
activitatilor medicale de prevenire, diagnostic si tratament si recuperare, a
procedurilor si tehnicilor prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de
sterilizare si sterilitate, asespic si antisepsie, respectiv a normelor privind
cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor
acordate ;
8.
Urmareste aplicabilitatea Precautiunilor universale si izolare speciala a
bolnavilor ;
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9.
Evalueaza si monitorizeaza respectarea programului igienic al
personalului din spital, a respectarii regulilor de tehnica aseptica de catre
acestea;
10.
Monitorizeaza circulatia germenilor in spital;
11.
Monitorizeaza respectarea circuitelor functionale din spital;
12. Monitorizeaza respectarea starii de curatenie din sectie de respectarea
normelor de igiena si antiepidemice;
13.
Monitorizeaza igiena bolnavilor si a insotitorilor acestora, face
educatie sanitara a acestora;
14.
Monitorizeaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;
15. Instruieste personalul din spital asupra tinutei si comportamentului igienic
precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica;
16.
Urmareste frecventa infectiilor nosocomiale si evalueaza factorii de
risc;
17. Evalueaza/urmareste/ instruieste personalul privind utilizarea obligatorie
in activitatea curenta, la toate componentele activitatior medicale de preventie,
diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor pevazute in
protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si
antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de
igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate, cu respectarea normelor tehnice
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform O.M.S.
nr. 261/2007
4.6.5 Comitet de securitate si sanatate in munca
Art.69 Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in conformitate
cu:
-

Art.19 din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
Capitolul IV din Hotararea de Guvern 1425/ 2006 pentru aprobarea
Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/
2006
Art.70 Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca este compus din urmatorii
membrii:
Reprezentantii angajatorului:
Presedinte:
– director medical
Membrii:
– director financiar contabil
– asistent sef unitate
Reprezentantii angajatilor:
– lider SANITAS
– lider TESA
As. Coord.CPCIN
Medic de medicina muncii
Secretar - Lucrator desemnat SSM
Art.71 Atributiile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca:
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a. Analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca
si planul de
prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si
functionare;
b. Urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusive alocarea
mijloacelor necesare
realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii
conditiilor de munca;
c. Analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in
considerare
consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor si face propuneri in situatia
constatarii anumitor deficiente;
d. Analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de
munca, a
echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e. Analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de
prevenire si protectie,
precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;
f. Propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta
grupurilor sensibile
la riscuri specifice;
g. Analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si
modul in care isi
indeplinesc atributiile persoanelor desemnate si/sau serviciul extern;
h. Urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind
securitatea si
sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;
i. Analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca
si a imbolnavirilor
profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune
introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;
j. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor
profesionale si
evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse
in urma cercetarii;
k. Efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor
de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
l.
Dezbate raportul scris prezentat Comitetului de Securitate si Sanatate in
Munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an , cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta
acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce
se va realiza in anul urmator.
4.6.6 Comisia de cercetare disciplinara
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Art.71 Comisia de cercetare disciplinara functioneaza in baza Legii 53/2003 –
Codul muncii.
Art.72 Comisia de Cercetare Disciplinara a Spitalului Municipal Turda
functioneaza in urmatoarea componenta:
Presedinte: - director medical
Membrii: – asistent sef unitate
– jurist
- sef Serviciul Financiar Contabil
Secretar: – economist RUNOS
Art.73 Membrii comisiei vor fi inlocuiti pe perioada lipsei din unitate de catre
persoanele desemnate ca inlocuitori.
Art.74 Comisia de disciplina are urmatoarele atributii:
- analiza abaterilor disciplinare savarsite de catre salariatii unitatii;
- analiza incalcarii normelor legale in vigoare, a prevederilor Codului
Muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de munca, a
ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici;
- stabilirea imprejurarilor in care a fost savarsita fapta
- analiza gradului de vinovatie a salariatului, precum si consecintele
abaterii disciplinare
- verificarea eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de
salariat;
- efectuarea cercetarii disciplinare prealabile;
- propunerea sanctiunii ce urmeaza a fi aprobata de manager.
4.6.7 Comitetul pentru situatii de urgenta
Art.75 Comitetul pentru situatii de urgenta functioneaza in baza H.G.1491/2004,
O.U.G.21/2004 privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta, precum
si H.G.2288/2004, Regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea si dotarea comitetelor centrelor operative pentru situatii de urgenta.
Art.76 Comitetul pentru situatii de urgenta functioneaza in urmatoarea
componenta :
Presedinte:
– manager
Vicepresedinte: – director medical
Membrii:
– sef Serv. Administrativ
– asistent sef unitate
– director financiar contabil
– coord.Comp.Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si
Situatii de Urgenta
– medic sef Sectie Medicina Interna
– medic sef Sectie Chirurgie
– medic sef Sectie Obst.-Ginecologie
– medic sef Sectie Pediatrie
– medic sef Sectie ATI
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– medic sef C.P.U.
– medic sef sectie Psihiatrie Cronici
Secretar:
– sef At.Intretinere
Art.78 Atributiile Comitetului pentru situatii de urgenta in baza prevederilor
art.68, alin.1, lit.h art.71, alin.1 din Legea nr.215/2001:
a. evalueaza situatiile de urgenta produse in interiorul sau exteriorul Spitalului
Municipal Turda, stabilesc masuri, actiuni specifice si urmaresc indeplinirea lor;
b. analizeaza si avizeaza planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale,
financiare necesare gestionarii de urgenta;
c. informeaza Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta asupra activitatii
desfasurate:
d. indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organele
abilitate.
e. se intruneste de urgenta cand se constata existenta unei situatii de urgenta la
nivelul institutiei sau cand este solicitat de catre alte structuri pentru situatii de
urgenta.
4.6.8 Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti
Art.79 Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti functioneaza in baza Legii
nr.95/2006.
Art.80 Comisia de analiza a deceselor este formata din :
Presedinte: – director medical
Membrii:
– medic sef Sectie Medicina Interna
– medic sef Sectie ATI
– medic sef Sectie Chirurgie
– medic sef Sectie Neurologie
– medic coord.Comp.Oncologie
– medic coord.Comp.Diabet
– medic coord.Comp.Gastroenterologie
– medic coord.Comp. Cardiologie
– medic coord.Comp.ORL
– medic sef Sectie Pediatrie
– medic sef Sectie Obstetrica-Ginecologie
– medic coord.Comp.Dermato-Venerologie
– medic coord.Comp.Boli Infectioase
– medic sef Sectie Psihiatrie Acuti
– medic sef Sectie Psihiatrie Cronici
– medic sef coord.Comp.Ortopedie
– medic coord.Comp.Chirurgie pediatrica
– medic sef C.P.U.
– medic coord. Serv. Anatomie Patologica
– medic coord.Comp.Neonatologie
Art.81 Membrii comisiei vor fi inlocuiti pe perioada lipsei din unitate de catre
persoanele desemnate ca inlocuitori.
Art.82 Comisia de analiza a deceselor are urmatoarele atributii:
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1. Analizeaza periodic, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, numarul
deceselor inregistrate in activitatea spitalului, astfel:
- Nr. decese in totalitate
- Nr. decese la 24 ore de la internarea pacientului
- Nr. decese intraoperatorii
- Nr. decese la 48 ore de la interventia operatorie
2. Analizeaza motivele medicale care au dus la decesul pacientilor,
cuprinse in FOCG pentru sustinerea diagnosticelor mentionate la
internare, de etapa(72 ore) si de deces, urmareste protocoalele de
investigatii si tratament ale spitalului , completarea corecta a
informatiilor in FOCG conform procedurii de completare si verifica
certificatul de deces;
3. Constata cazurile de moarte suspecta si sesizeaza organele competente,
in conditiile Normelor procedurale aprobate prin Ord.1134/2000;
4. In situatia in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii
personalului medical(malpraxis) prezinta cazul conducerii spitalului in
vederea luarii de masuri necesare;
5. Realizeaza o statistica a deceselor din spital pe sectii/compartimente si
a nr. de necropsii in raport cu nr. de internari in spital, evidentiind
totodata patologia cea mai frecventa a deceselor;
6. Redacteaza un proces verbal de sedinta in care consemneaza
rezultatele activitatii prezentand concluziile analizei;
4.6.9 Comisia de trasfuzie si hemovigilenta
Art.83 Comisia de transfuzie si hemovigilenta functioneaza in baza Ordinul
M.S.P. nr. 1228 din 9 octombrie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea
sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a Regulamentului
privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii
adverse severe legate de colecta si administrarea de sange si de componente sanguine
umane
Art.84 Comisia de transfuzie si hemovigilenta functioneaza in urmatoarea
componenta:
Presedinte : – director medical; Inlocuitor Manager
Membrii :
– biolog C.R.T.S. Cluj
– medic coordonator unitatea de transfuzie sanguina a Spitalului Municipal
Turda; Inlocuitor Medic sef Sectie Medicina Interna ;
– asist.CPCIN; Inlocuitor As.sef unitate
Secretar :
– asistent sef A.T.I ;
Art.85 Atributiile Comisiei de transfuzie si hemovigilenta sunt urmatoarele:
- Verifica daca dosarul medical / foaia de observatie a bolnavului cuprinde documentele
solicitate de catre Ord. MSP nr. 1228/ 2006;
- Este sesizata in legatura cu orice problema privitoare la circuitul de transmitere a
informatiilor pentru ameliorarea eficacitatii hemovigilentei;
- Verifica conditiile de preluare, de stocare si distributie a depozitelor de sange din
unitatea de transfuzie sanguina a spitalului;
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- Intocmeste rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilentei, pe care le transmite
coordonatorului judetean de hemovigilenta;
- Transmite coordonatorului judetean de hemovigilenta si inspectiilor sanitare de stat
judetene rapoartele conform Ord. MSP nr. 1228/ 2006;
- Participa la efectuarea anchetelor epidemiologice si a studiilor privind factorii implicati
in producerea reactiilor sau incidentelor adverse severe ( donator, unitate de sange sau
produs sanguin primitor );
- Transmite coordonatorului judetean de hemovigilenta, autoritatilor de sanatate publica
si inspectiilor sanitare de stat judetene rapoarte conform Ord. MSP nr. 1228/ 2006;
4.6.10 Celula pentru situatii de urgenta
Art.86 Celula pentru situatii de urgenta functioneaza in baza urmatoarelor
prevederi legale:
- Prevederile legii 481/2004 modificata prin legea 212/2006 privind protectia civila;
- Prevederile Ordonanta de urgenta nr. 21 din15/04/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta ;
- Prevederile Hotărârea Guvernului României nr.1184/2006, pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in sistem de urgenta;
- Prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 completata cu O.M.A.I. nr. 786/2005 privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
Art.85 Componenta Celulei pentru situatii de urgenta a fost stabilita prin decizie
interna a
managerului :
4.7 Directorul medical
Art.87 Directorul medical are urmatoarele atributii:
Atribuţii generale:
1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în
baza propunerilor consiliului medical;
2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de
furnizare de servicii medicale al spitalului;
3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de
reglementările în vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma
consultării cu sindicatele, conform legii;
4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului
intern şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri
organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a
condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor
nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
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6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe
baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor
fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de
secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind
utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor
specifici activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a
altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă
managerului;
10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de
îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de
practică medicale;
11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală
în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte,
fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice,
lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze
într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de
responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune
managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi
anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu
consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi
schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai
managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la
contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi
revin;
21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.
Atribuţiile specifice:
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1.în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii
medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi
echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi
cheltuieli;
2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de
îmbunătăţire a activităţii medicale;
3.aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul
de
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului
spital;
4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul
secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
6.întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea
şefilor de secţii, laboratoare şi servicii;
7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală, în condiţiile legii;
8.asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
10.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de
exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită,
morţi subite etc.);
11.participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre,
epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale
sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului,
prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
13.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală
a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei
spitalului;
14.răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor
medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor
prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi
antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite
pe perioada îngrijirilor acordate;
15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în
documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
16.ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă
aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
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Art.88 Atribuţiile directorului medical în activitatea de prevenire şi combatere a
infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare publice:
- utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de
prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie,
respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe
perioada
îngrijirilor acordate;
4.8 Directorul Financiar Contabil
Art.89 Directorul Financiar Contabil are urmatoarele atributii:
Atribuţiile generale ale directorului financiar-contabil, sunt conform O.M.S. nr.
1628/2007
Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:
1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii,
în conformitate cu dispoziţiile legale;
2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri
şi cheltuieli;
5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurări de sănătate;
7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile
patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin
dispoziţiilor legale;
8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităţii;
10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către
bugetul statului, trezorerie şi terţi;
12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în
spital;
13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
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14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care
revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea
la timp a acestora;
15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu
privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii
patrimoniului;
18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind
optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire
a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a
patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii
medicale;
20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor
financiar-contabile din subordine;
21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea
mijloacelor materiale în unitate.
Art.90 Atribuţiile directorului financiar-contabil în activitatea de prevenire şi
combatere a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare publice:
- planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
- derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;
- evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.
4.9 Asistent sef unitate
Art.91 Asistentul sef unitate are urmatoarele atributii:
- organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de ingrijire din
cadrul institutiei;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea asistentilor medicali sefi de
sectie si delega sarcini acestora;
- organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea Blocului de
intretinere si curatenie;
- controleaza si evalueaza periodic calitatea activitatii asistentilor medicali si a
altor categorii de personal cu pregatire postliceala si/ sau superioara sanitara, elaboreaza
programe si propuneri de imbunatatire a acestora;
- stabileste pentru personalul din subordine, impreuna cu asistentii sefi de sectie,
necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate pe plan local;
- stabileste nevoile de participare la programe de educatie continua organizate in
afara institutiei pentru personalul din subordine;
- stabileste criteriile de evaluare a cunostintelor profesionale si a calitatii
activitatii pentru personalul din subordine;
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- controleaza si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune
si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeza;
- stabileste impreuna cu asistentii sefi de sectie, necesarul de personal: asistenti
medicali, alte categorii de personal sanitar si face parte din comisia de concurs privind
angajarea, promovarea si specializarea acestora;
- analizeaza impreuna cu asistentii sefi de sectie sesizarile privind abaterile de la
normele etice si profesionale ale personalului din subordine, propune masuri de
sanctionare si le prezinta Comitetului director;
- stabileste impreuna cu asistentii sefi de sectie programul de activitate, in functie
de specificul sectiei;
- participa la luarea deciziilor, la elaborarea normelor interne ale institutiei;
- se ocupa de modernizarea si optimizarea activitatii personalului
din subordinesi face in acest sens propuneri concrete conducerii institutiei;
- participa si initiaza activitati de
cerecetare in domeniul ingrijirilor;
- coordoneaza si controleaza
prin sondaj indeplinirea atributiilor profesionale de catre asistentii medicali si personalul
auxiliar, privind:
➢ indeplinirea atributiilor ce decurg din rolul propriu conform
competentei;
➢ indeplinirea atributiilor ce revin in cadrul rolului delegate conform
prescriptiei medicului;
➢ respectarea normelor privind prevenirea infectiilor nozocomiale;
➢ asigurarea primirii in conditii optime a pacientilor;
➢ corectitudinea inregistrarii datelor din dosarul de ingrijiri a
pacientului;
➢ comportamentul etic fata de membrii echipei, fata de pacienti si
fata de apartinatorii acestuia;
➢ repartizarea personalului pe sectii pentru asigurarea calitatii
activitatilor de ingrijire in concordant cu nevoile institutiei;
➢ respectarea programului de activitate;
➢ corectitudinea predarii – preluarii serviciului;
➢ modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti
medicali;
➢ starea de igiena a sectiilor, compartimentelor si a spatiilor aferente
serviciilor de ingrijire din institutie;
- confirma sau infirma sanctiunile propuse de asistentii sefi, propune spre
solutionare contestatiile personalului din subordine’
- solutioneaza reclamatiile personalului din subordine;
- organizeaza, coordoneaza si controleaza respectarea normelor privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala;
- participa la intocmirea fisei postului personalului din subordine;
- organizeaza si participa zilnic la raportul asistentilor sefi de sectie, la raportul de
garda cu medicii;
- se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi de catre personalul din
subordine;
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- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine si a
bolnavilor internati;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al
personalului din subordine;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele
aplicate in institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor
proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu carecter personal ale pacientilor;
- coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor
postliceale sanitare insotite de instructorul de practica, respectandu-se graficul de stagiu
stabilit de comun acord cu scoala;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire
si combatere a infectiilor nozocomiale, astfel:
➢ rãspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specialã a
bolnavilor;
➢ rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de
respectarea regulilor de tehnicã asepticã de cãtre acesta;
➢ urmãreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legãtura cu laboratorul de
microbiologie şi sesizeazã orice modificare;
➢ urmãreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de
specific
➢ rãspunde de starea de curãţenie din secţie, de respectarea normelor de igienã
şi antiepidemice;
➢ controleazã respectarea mãsurilor de asepsie şi antisepsie;
➢ controleazã igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitarã a
acestora;
➢ urmãreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite
bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepãrteazã pe cele necorespunzãtoare, situaţie
pe care o aduce la cunoştinţã medicului şef de secţie şi managerului spitalului;
➢ constatã şi raporteazã managerului spitalului deficienţe de igienã (alimentare
cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire) şi ia mãsuri pentru remedierea acestora;
➢ organizeazã şi supravegheazã pregãtirea saloanelor pentru dezinfecţii
periodice şi ori de câte ori este nevoie;
➢ participã la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacitãţii dezinfecţiei şi
sterilizãrii împreunã cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere
şi control al infecţiilor nosocomiale;
➢ urmãreşte în permanenţã respectarea de cãtre personal şi însoţitori a mãsurilor
de izolare şi controleazã prelucrarea bolnavilor la internare;
➢ anunţã la serviciul de internãri locurile disponibile, urmãreşte internarea
corectã a bolnavilor în funcţie de grupe de vârstã, infecţiozitate sau
receptivitate;
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➢ urmãreşte aplicarea mãsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a
mãsurilor pentru supravegherea contacţilor;
➢ instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnãvirilor şi
urmãreşte aplicarea acestor mãsuri;
➢ semnaleazã medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le
observã în rândul personalului;
➢ instruieşte şi supravegheazã personalul din subordine asupra mãsurilor de
igienã care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu
lucreazã la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerãrii în saloane);
➢ instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor,
colectarea şi pãstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii
infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi pãstrarea lenjeriei
curate;
➢ urmãreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a
depozitãrii lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
➢ controleazã şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi
comportamentului igienic, precum şi asupra respectãrii normelor de tehnicã
asepticã şi propune medicului şef de secţie mãsuri disciplinare în cazurile de
abateri.
- respecta codul de etica al asistentului medical;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al
unitatii;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
-verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectatrea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate conf. Ordin 1226/2012, astfel;
➢ raspunde de aplicarea codului de procedura
➢ prezinta medicului sef de sectie sau coordonatorului planificarea
necesarului de material
➢ pentru sistemul de de gestionare a deseurilor medicale periculoase
➢ aplica metodologia de culegere de date privind deseurile rezultate din
activitati medicale.
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in
timpul executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al
calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele
Sistemului de
Management de Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate
stabilite de managementul de calitate si a obiectivelor specifice
locului de munca.
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
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- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
4.10 Atributii sef Serv.RUNOS
Art.92 Atributiile sefului Serv.RUNOS sunt urmatoarele:
- Responsabilitate in coordonarea personalului din cadrul biroului RUNOS pentru
intocmirea corecta si la timp a situatiilor solicitate care implica folosirea mai multor
cunostinte, dupa cum urmeaza:
- state de plata;
- state de functii;
- state de personal;
- organigrama;
- documentele de angajare, existenta tuturor actelor necesare postului, elaborarea
corecta a contractului individual de munca;
- acte aditionale de modificare a unuia din elementele contractului individual de
munca si comunicari;
- dispozitii privind desfacerea contractelor de munca, dispozitii privind
suspendarea contractelor de munca;
- acte privind delegarea personalului angajat;
- adrese catre Directia de Sanatate Publica si catre Casa Judeteana
de Asigurari de Sanatate;
- evidenta lunara a numarului de posturi din statul de functii;
- situatii statistice;
- evidenta concediilor de odihna, a concediilor fara plata, a concediilor pentru
cresterea copilului, a concediilor de formare profesionala;
- normarea intregului personal conform ordinelor elaborate de Ministerul
Sanatatii;
- verificarea adeverintelor de vechime precum si a tuturor adeverintelor solicitate
de legislatia in vigoare pentru angajatii care solicita pensionarea de invaliditate, de limita
de varsta, anticipate si anticipate partial;
- acordarea indemnizatiilor de conducere, a gradatiilor, a sporurilor de vechime in
munca, a conditiilor deosebite de munca si a sporurilor de conditii periculoase, deosebite,
psihice, prevazute in acte normative in vigoare;
- controleaza evidenta drepturilor platite angajatilor;
- acte necesare pentru organizarea concursurilor/examene si a dosarelor
candidatilor care se inscriu la concurs/examene;
- Raspunde de perfectionarea continua a pregatirii profesionale a personalului din
subordine;
- Propune spre aprobare planul de formare profesionala a personalului din
subordine;
- Propune spre aprobare organizarea concursurilor pentru posturile vacante , in
conditiile legii;
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- Urmareste incheierea contractelor de administrare incheiate cu sefii de sectie,
laboratoare;
- Urmareste incheierea contractelor de malpraxix a personalului medical;
- Propune managerului numarul de personal, pe categorii si pe locuri de munca in
conformitate cu reglementarile in vigoare si cu propunerile sefilor locurilor de munca;
- Organizeaza concursuri in conformitate cu prevederile legale;
- Coordoneaza si verifica lucrarile privind majorarea de salarii, indexari si
reincadrari;
- Propune spre aprobare programul de lucru pe locuri de munca si pe categorii de
personal;
-Verifica si raspunde pentru legalitatea si exactitatea statului de functii privind
personalul, functiile, salariul, sporurile;
-Verifica si certifica si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii a
incadrarii si salarizarea personalului existent si nou incadrat conform legislatiei in
vigoare, avand in vedere conditiile de studii, vechime si stagiu;
-Asigura si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii privind
acordarea drepturilor salariale conform legislatiei in vigoare;
- Planifica si coordoneaza procesul de inductie al noilor angajati pentru a
facilita
integrarea acestora in organizatie, urmarind evolutia acestora din punct de vedere
al performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele sectiilor sau a
compartimentelor;
-Coordoneaza realizarea si implementarea sistemelor de evaluare a performantelor
profesionale ale angajatilor;
-Elaboreaza programele de instruire anuale conform solicitarilor sefilor de
compartimente;
-Participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si
mentine
o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor;
-Elaboreaza proceduri de lucru privind principalele activitati de resurse umane
(recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor
profesionale ) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul din
subordine;
- Cunoasterea si aplicarea tuturor actelor normative privind incadrarea si
salarizarea personalului, drepturilor de personal;
- Participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare a unitatii, iar
dupa aprobare raspunde de aplicarea si respectarea lui de catre toate locurile de munca;
- Intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna la Serv.RUNOS;
- Intocmeste fisele posturilor personalului din subordine si le prezinta
managerului spre aprobare;
- Verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul serviciului
pe care il conduce;
- Este implicat in consituirea si utilizarea bazelor de date ale salariatilor din
sistemul de informatii ale unitatii ;
- Are acces efectiv la datele de personal ale salariatilor ;
- Rezolva intraga corespondenta legata de resortul de activitate;
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- Intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului din
subordine comunicandu-le conducerii unitatii si solutioneaza contestatiile in functie de
nivelul ierarfic la care s-au facut;
- Verifica respectarea de catre intreg personalul din subordine a sarcilnilor de
serviciu si a normelor de comportare in unitate stabilite de Regulamentul intern al
unitatii;
- Executa orice alte atributii de serviciu incredintate de conducerea unitatii in
legatura cu sectorul de activitate;
- Pastreaza secretul professional;
- Instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- Pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in timpul
executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
Are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite
de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de
munca.
4.11 Atributii sef Serv.Financiar-Contabil
Art.93 Atributiile sefului Serv. Financiar-Contabil sunt:
- organizează activitatea contabilă în cadrul biroului financiar contabil în
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi asigură efectuarea corectă şi la timp a
înregistrărilor contabile;
- ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi
a modificărilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu ajutorul contului “
Credite bugetare aprobate”;
- ţine evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului “Angajamente
bugetare”;
- compară datele din conturile “Credite bugetare aprobate” şi “Angajamente
bugetare” şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
- ţine evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului “Angajamente legale”
- verifică dacă documentele justificative cuprind toate elementele, semnăturile de
recepţie, viza de şef compartiment, aprobarea conducerii unităţii;
- verifică notele contabile întocmite în cadrul compartimentului financiar contabil;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la
baza înregistrărilor în contabilitate;
- participă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea inventarierii periodice;
- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind
folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
- împreună cu directorul financiar contabil asigură aplicarea dispoziţiilor legale
privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a
evidenţelor gestionare;
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- asigură îndeplinirea formelor de scădere din evidenţe a bunurilor de orice fel în
cazurile prevăzute de dispoziţiile legale;
- împreună cu directorul financiar contabil se preocupă de optimizarea măsurilor
de bună gospodărire a patrimoniului unităţii, de prevenirea formărilor de stocuri peste
necesar, asigurarea administrării cu maximă eficienţă a patrimoniului unităţii în scopul
îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a populaţiei în teritoriul arondat;
- efectuează controlul inopinat al casieriei şi inventarierea periodică a numerarului
şi valorilor de casă;
- verifică documentele de încasări şi plăţi primite de casier precum şi dacă
soldul înscris în registrul de casă este stabilit corect, verificare ce se va face în condiţiile
stabilite de Regulamentul operaţiunilor de casă;
- conduce evidenţa contabilă privind mişcarea creditelor bugetare şi înregistrarea
plăţilor şi cheltuielilor efective pe cadrul general şi comun al clasificaţiei bugetare, face
propuneri conducerii privind modificările necesare în buget;
- prezintă conducerii periodic stadiul execuţiei bugetare;
- urmăreste realizarea sarcinilor de serviciu pentru personalul din cadrul biroului
financiar contabil;
- rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea
financiar-contabil;
- impreuna cu directorul financiar contabil intocmeste bilantul si Raportul
explicativ si raspunde de exactitatea si corectitudinea datelor si de depunerea in termen la
Consiliul Local Turda , Directia Economica;
- verifica inregistrarile privind incasarile si platile prin extrasele de cont de la
banca;
- opereaza extrasele de cont pentru sumele primite de la DSP
- preia nota contabila privind salariile de la RUNOS si verifica corectitudinea
statelor de plata;
- acorda viza de control financiar preventiv;
- verifica toate notele contabile si le semneaza de verificat;
- inlocuieste directorul financiar contabil cand acesta se afla in concediu sau lipseste
temporar din unitate;
- impreuna cu directorul financiar contabil urmareste modul de derulare a
contractelor de furnizari de servicii medicale si a actelor aditionale, precum si a sumelor
primite pe programe de sanatate;
- la termenele stabilite de Consiliul Local Turda , ziua de 2 a lunii curente pentru
luna expirata intocmeste situatia privind platile restante, pana in data de 3 ale lunii
intocmeste Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal , Contul de executie
pe surse de finantare, subcapitole, articole si aliniate, (lunar, trimestrial, anual), privind
incasarile si platile efectuate, pana la data de 7 ale lunii pentru luna expirata bilantul
scurt si le transmite Directiei Economice, raspunde pentru corectitudinea datelor
transmise ;
- inregistreaza si urmareste lunar creditele platite si sumele ramase in sold la
sfarsitul fiecarei luni pe programele de sanatate finantate din Bugetul de Transferuri ;
- intocmeste lunar situatiile catre DSP Cluj privind Bursele Rezidentilor,
urmareste incasarea si plata acestora;
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- la termenele stabilite de CAS Cluj si DSP CLUJ , pana in data de 5 ale lunii
curente pentru luna expirata , verifica impreuna cu farmacistul spitalului si cu
consultarea medicilor coordonatori de programe nationale de sanatate , situatiile
lunare , trimestriale , anuale privind intrarile si consumurile de medicamente si
materiale sanitare pentru Dispensar TBC, Compartimentul diabet zaharat, Sectia
Oncologie si le transmite Casei Judetene de Sanatate , Serviciul Programe ;
- pana in data de 5 a luni intocmeste deconturile lunii anterioare si cererea de
finantare pentru Actiuni se sanatate; Rezidenti , Dispensar TBC, Cabinet Planing;
- lunar intocmeste balanta de verificare analitica si sintetica pe spital si o da spre
avizare directorului financiar contabil pana la date de 25 ale lunii urmatoare pentru luna
incheiata;
- intocmeste lunar pana in data de 10 cererile justificative si decontul, care le
transmite in SIUI catre Casa Judeteana de Sanatate Cluj, Serviciul Programe , pentru
programele nationale de sanatate ce se deruleaza in Spitalul Turda , respectiv Oncologie,
Diabet ,TBC si tine legatura stransa cu compartimentul de achizitii in acest sens;
- intocmeste necesarul de credite pana in data de 15 ale lunii pentru Actiuni de
sanatate (transferuri de la bugetul de stat);
- intocmeste situatiile pentru Programele nationale cu finantare de la Ministerul
Sanatatii: PN TBC, PN psihiatrie cronici , Sindromul RH;
- isi asuma deplina responsabilitate pentru toata munca depusa in cadrul
serviciului si se obliga sa respecte intocmai prevederile legale ;
- se preocupa indeaproape de autoperfectionarea profesionala prin studiul
individual al legislatiei in vigoare
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului din subordine;
- intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna si fisele postului pentru
persoanele din subordine;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul biroului pe
care il conduce;
- respecta Regulamentul intern al unitatii, Regulamentul de organizare si
functionare si se preocupa pentru a aduce la cunostinta intregului personal din subordine
prevederile acestora;
- pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea cu superficialitate ,
raspunde conform legii;
- raspunde de pastrarea confidentialitatii, obligandu-se a nu furniza date
referitoare la sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- intocmeste orice alte situatii financiar contabile cerute de seful ierarhic superior
sau de catre managerul spitalului;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele in aplicatiile informatice
utilizate in spital;
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- respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pacientilor;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului, nici
unei persoane fizice sau juridice;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite
de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de
munca.
4.12 Atributii sef Serv.Administrativ-Transport
Art.94 Atributiile sefului Serviciu Administrativ –Transport:
- organizează si coordoneaza si raspunde de activitatea administrativa si de
transport a unitatii în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare ;
- indruma si controleaza nemijlocit munca administrative gospodareasca din
unitate si propune masurile necesare pentru modernizarea utilajelor si inventarul
gospodaresc al unitatii ;
- analizeaza documentele legate de gestiunea bunurilor (miscarea mijloacelor fixe
in unitate, obiecte de inventar, inchirieri, comodat, vanzare etc.) raspunde de aceste
probleme ;
- ia masurile necesare prevazute in actele normative privind receptia, manipularea
si depozitarea corespunzatoare a bunurilor materiale, pentru gospodarirea economicoasa
si integritatea bunurilor unitatii;
- organizeaza si raspunde de pastrarea in bune conditii a arhivei unitatii,
intocmirea Nomenclatorului de documente ce se arhiveaza si termenele de pastrare;
- impreuna cu persoana responsabila cu organizarea inventarierii patrimoniului
din biroul financiar contabil, organizeaza si intocmeste situatiile care de impun in vederea
casarii bunurilor propuse la casare si le inainteaza Consiliului local Turda ;
- vizeaza bonurile de consum intocmite de sectii, compartimente, ambulatorul
integrat, sector administrativ, atelier de intretinere etc.
- intocmeste procesele verbale de receptie pentru toate mijloacele fixe care intra in
unitate, intocmeste notele de transfer a mijlocelor fixe si a obiectelor de inventar care au
miscare de la un centru de cost la altul;
- are in pastrare si gestiune documentele cu privire la infiintarea si functionarea
unitatii (acte infiintare spital, documente privind patrimonial, codul fiscal, autorizatiile
sanitate de functionare, autorizatia de malpraxis a spitalului, certificate ISO, deciziile de
evaluare ale spitalului, sectiilor si compatimentelor etc.), pentru care este necesar
urmareste termenele de scadenta si ia masuri pentru reinoirea si actualizarea lor ;
- intocmeste dosarele de evaluare si le depune la CJAS in vederea prelungirii
deciziilor de evaluare inainte cu 30 de zile de expirarea acestora ;
- participa la intocmirea dosarelor de contractare cu CJAS si cu DSP ;
- intocmeste planul de transport pe fiecare autovehicol si lucrator in parte ;
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- coordoneaza si raspunde de activitatea de transport pentru fiecare mijloc de
transport si fiecare lucrator, urmand asigurarea conditiilor de intretinere, revizie tehnica,
reparare si exploatare a mijlocelor de transport din dotarea unitatii ;
- confirma foile de parcurs ale conducatorilor auto de pe mijlocele de transport ale
unitatii, in acest fel monitorizand activitatea acestora, raspunde pentru folosirea eficienta
a bonurilor de carburanti ;
- confirma prin semnatura realitatea elementelor din facturile de telefonie ;
- respecta legislatia in vigoare cu privire la activitatatea din cadrul biroului
administrativ transport;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor rezultatea din activitatea
biroului si arhiva unitatii ;
- participă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea inventarierii periodice ;
- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind
folosirea cât mai eficientă a datelor ;
- împreună cu directorul financiar contabil se preocupă de optimizarea măsurilor
de bună gospodărire a patrimoniului unităţii , de prevenirea formărilor de stocuri peste
necesar , asigurarea administrării cu maximă eficienţă a patrimoniului unităţii în scopul
îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a populaţiei în teritoriul arondat ;
- urmăreste realizarea sarcinilor de serviciu pentru personalul din cadrul biroului
administrativ transport ;
- rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea
administrativa si de transport;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului din subordine;
- intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna si fisele postului pentru
persoanele din subordine;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul biroului pe
care il conduce;
- respecta Regulamentul intern al unitatii, Regulamentul de organizare si
functionare si se preocupa pentru a aduce la cunostinta intregului personal din subordine
prevederile acestora;
- isi asuma deplina responsabilitate pentru toata munca depusa in cadrul biroului
si se obliga sa respecte intocmai prevederile legale;
- se preocupa indeaproape de autoperfectionarea profesionala prin studiul
individual al legislatiei in vigoare;
- pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea cu superficialitate ,
raspunde conform legii;
- raspunde de pastrarea confidentialitatii, obligandu-se a nu furniza date
referitoare la sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- intocmeste orice alte situatii cerute de seful ierarhic superior sau de catre
managerul spitalului;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si
anonimatul pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si
dupa durata internarii;
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- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, in aplicatiile informatice utilizate in spital ;
- respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pacientilor ;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in timpul
executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice ;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite
de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de
munca.
4.13 Atributii sef Serv.Aprovizionare – Comp.Achizitii Publice
Art.95 Atributiile sefului Serv.Aprovizionare sunt urmatoarele:
- Organizează, coordoneaza si raspunde de activitatea de aprovizionare a unitatii
în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
- Intocmeste Planul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si
prioritatilor comunicate de sectiile, compartimentele si serviciile unitatii, conform
legislatiei in vigoare, si il inainteaza spre aprobare Consiliului de administratie;
- Urmareste corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare aprobate in
bugetul de venituri si cheltuieli;
- Ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a unitatii, pentru reducerea consumului
si optimizarea stocurilor, pentru efectuarea la timp a aprovizionarii;
- Elaboreaza documentatiile de atribuire in ceea ce priveste dotarea unitatii
conform listelor de investitii aprobate;
- Elaboreaza documentatiile de atribuire in vederea achizitionarii de produse,
lucrari, servicii in colaborare cu personalul desemnat in vederea intocmirii caietelor de
sarcini in functie de natura produselor , serviciilor sau lucrarilor ce urmeaza a se
achizitiona;
- Intocmeste Notele justificative privind selelctarea procedurilor de atribuire;
- Initiaza procedurile de atribuire a contractelor de produse, lucrari si servicii
conform legislatiei in vigoare prin publicarea Anunturilor de participare, Invitatiilor de
participare in SEAP;
- Urmareaste intocmirea contractelor ce urmeaza a se incheia cu ofertantii
declarati castigatori in urma procedurilor de atribuire;
- Urmareste publicarea anunturilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a
contractelor finalizate conform legislatiei in vigoare;
- Verifica intocmirea corecta a comenzilor si le semnaza;
- Verifica intocmirea corecta a contractelor si le semnaza;
- Urmareste derularea contactelor intocmite pentru produse si servicii;
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- Pune viza “ realitate, necesitate si oportunitate” pe facturi dupa verificarea
documentelor care au stat la baza achizitiei inclusiv factura;
- Respecta legislatia in vigoare cu privire la achizitiile publice;
- Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la
baza procesului de achizitie;
- Participă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea inventarierii periodice;
- Participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind
folosirea cât mai eficientă a datelor;
- Impreună cu directorul financiar contabil se preocupă de optimizarea măsurilor
de bună gospodărire a patrimoniului unităţii, de prevenirea formărilor de stocuri peste
necesar, asigurarea administrării cu maximă eficienţă a patrimoniului unităţii în scopul
îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a populaţiei în teritoriul arondat;
- Urmăreste realizarea sarcinilor de serviciu pentru personalul din cadrul biroului
aprovizionare;
- Rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea
de aprovizionare/achizitii;
- Intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului din subordine;
- Intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna si fisele postului pentru
persoanele din subordine;
- Verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul biroului pe
care il conduce;
- Respecta Regulamentul intern al unitatii, Regulamentul de organizare si
functionare si se preocupa pentru a aduce la cunostinta intregului personal din subordine
prevederile acestora;
- Isi asuma deplina responsabilitate pentru toata munca depusa in cadrul biroului
si se obliga sa respecte intocmai prevederile legale ;
- Se preocupa indeaproape de autoperfectionarea profesionala prin studiul
individual al legislatiei in vigoare;
- Pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea cu superficialitate ,
raspunde conform legii;
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii, obligandu-se a nu furniza date
referitoare la sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- Intocmeste orice alte situatii cerute de seful ierarhic superior sau de catre
managerul spitalului;
- Respecta secretul profesional, confidentialitatea si
anonimatul pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si
dupa durata internarii;
- Instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- Utilizeaza sistemul informatic;
- Respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pacientilor;
- Pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului, nici
unei persoane fizice sau juridice;
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- Are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite
de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de
munca.
4.14 Atributii sef Serv.Evaluare si Statistica Medicala
Art.96 Seful Serv.Evaluare si Statistica Medicala are urmatoarele atributii:
- raspunde de executarea programelor informatice in unitate;
- raspunde de intocmirea situatiilor statistice;
- organizeaza activitatea privind statistica medicala din cadrul oficiului;
- organizeaza si raspunde de intocmirea documentelor interioare si a celor
destinate altor institutii din cadru1 M.S.
- colaboreaza cu celelalte compartimente pentru asigurarea sistemului
informational din unitate;
- organizeaza si asigura pastrarea in bune conditii a tehnicii de calcul aflata in
dotarea unitatii;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea salariatilor din subordine;
- pastreaza si asigura secretul profesional si asigura confidentialitatea tuturor
materialelor si datelor din cadrul Spitalului Municipal Turda;
- respecta prevederile Regulamentului intern;
- respecta regulile de protectia muncii si PSI;
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al
Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala a Regulamentului intern al spitalului a
masurilor si deciziilor conducerii spitalului;
- verifica respectarea de catre intreg personalul serviciului a sarcinilor de serviciu,
de comportare in unitate, stabilite prin Regulamentul intern, controleaza permanent
comportamentul personalului din subordine;
- intocmeste anual fisele de evaluare a performantelor individuale a personalului
angajat in Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala si le comunica conducerii
spitalului;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru a personalului din
subordine;
- se preocupa de intocmirea corecta a fiselor postului personalului din subordine si
le comunica conducerii spitalului spre aprobare;
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale individuale
cat si a personalului din subordine;
- pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia nu va furniza
date si informatii de care a luat cunostiinta in timpul exercitarii contractului nici unei
persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru
bunul mers al activitatii.
Executa si alte atibutii date in competenta sa de catre seful ierarhic superior.
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4.15 Atributii sef Atelier Intretinere
Art.97 Seful de formatie al Atelierului Intretinere are urmatoarele atributii:
a) Pe linie de intretinere si reparatii
i) conduce activitatea de intretinere si reparatii instalatii, utilaje, cladiri si
raspunde de acestea ;
ii) organizeaza si raspunde de realizarea la termenele stabilite a reviziilor
tehnice, intretinere, reparatiilor, montajelor si a tuturor lucrarilor care asigura
buna functionare a obiectivelor;
iii) urmareste si raspunde de calitatea lucrarilor executate ;
iv) stabileste si raspunde de intocmirea necesarului de materiale
tehnice,intretinere constructii ;
v) raspunde de utilizarea judicioasa a materialelor si a timpului de lucru ;
vi) intocmeste ordine de lucru, verifica efectuarea lucrarilor si incadrarea in
normele de consum ;
vii) intocmeste, in limita competentelor admise, documentatii de reparatii curente,
capitale, pe care le supune spre aprobare ;
viii) urmareste intocmirea temelor de proiectare, obtinerea aprobarilor
necesare si asigurarea documentatiilor tehnice pentru investitii si reparatii
capitale ;
ix) urmareste obtinerea aprobarilor si avizelor pentru toate lucrarile ce se executa
in unitate;
x) urmareste efectuarea reparatiilor capitale conform proiectului si termenelor
stabilite, verificand cantitativ si calitativ lucrarile ;
xi) tine legatura permanenta intre constructor si conducerea unitatii ;
xii) participa la intocmirea planului anual de aprovizionare conform prevederilor
O.U.G.34/2006 ; H.G. 925/2006, cu toate republicarile in vigoare ;
xiii) contrasemneaza situatiile de lucrari, receptioneaza lucrarile executate si
raspunde de executia lor cantitativa si calitativa ;
xiv) analizeaza si stabileste in colaborare cu sef serviciu administrativ
necesitatea repararii cladirilor ;
xv) stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor,
utilajelor si propun masuri corespunzatoare ;
xvi) stabileste responsabilitatea in sarcina salariatilor in cazul unor pagube
datorate acestora ;
xvii) face parte din Comisia de receptie a utilajelor, instalatiilor si materialelor
tehnice asigurand asistenta tehnica la receptie ;
xviii) da avizul tehnic pentru casarea utilajelor, instalatiilor si cladirilor din
unitate, in conformitate cu dispozitiile legale ;
xix) propune transferul, demolarea sau casarea mijloacelor fixe din dotare
disponibile sau care indeplinesc normele de casare ;
xx) analizeaza periodic si sesizeaza managerului deficientele constatate in sectorul
sau de activitate, propunand masuri pentru remedierea for ;
b) Atributii pe linia activitatii de paza
i) se ocupa de selectia, incadrarea, echiparea, dotarea, instruirea, planificarea si
controlul activitatii de paza;
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ii) organizeaza, conduce si controleaza activitatea de paza, precum si modul de
executare a serviciului de catre personalul din subordine;
iii) informeaza de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele
produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora;
iv) propune conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;
v) tine evidenta echipamentelor din dotarea personalului de paza, asigura
pastrarea, intretinerearea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;
vi) executa programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza
din subordine
c) Pe linia protectiei si securitatii muncii
i) ia masuri pentru indeplinirea si respectarea normelor de igiena, de protectie a
muncii si de P.S.I. in sectorul de activitate si raspunde de aplicarea normelor
de protectie a muncii pe linie tehnica ;
ii) ia masurile necesare, potrivit dispozitiilor legale, pentru asigurarea conditiilor
de munca corespunzatoare, prevenirea accidentelor si imbolnavirilor
profesionale ;
iii) Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea. in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfe] incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte personae care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesulurde munca.
iv) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, lucratorii
au urmatoarele obligatii:
(1) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase.
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
(2) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si. dupa
utilizare. sa it inapoieze sau sa puna la locul destinat pentru pastrare:
(3) sa nu procedeze la scoaterea din functiune. la modificarea. schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii. in special ale
rnasinilor. aparaturii. uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive:
(4) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie:
(5) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana:
(6) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat
este necesar. pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor:
(7) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de
munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si
sanatate, in domeniul sau de activitate;
(8) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul
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securitatii si sanatatii in munca si masurile de ap]icare a acestora:
(9) sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
v) Obligatiile prevazute la alin. (iv) se aplica. dupa caz, si celorlalti participanti
la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
(1) In cazul unui pericol gray si iminent pentru propria securitate sau a altor
persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat,
toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare. in conformitate
cu cunostintele for si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita
consecintele unui astfel de pericol. Lucratorii, nu pot sa fie prejudiciati, cu
exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de
neglijenta zrava.
(2) Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident
mortal sau colectiv, in afard de cazurile in care mentinerea acestei stari ar
genera alte accidente on ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;
(3) Sa respecte regulile masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul
institutiei, dupa caz.
(4) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile,
aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor
date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz.
(5) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale
sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.
(6) Sa comunice, imediat dupa constatare. conducatorului locului de munca
orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei
situatii stabilite de acesta ca find un pericol de incendiu, precum
(7) si orice defectiune sesizata la sisternele
instalatiile
de
aparare
impotriva incendiilor.
(8) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. dupa caz. respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor.
(9) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in
cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu.
(10)
Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si infonnatiile de
care are cunostinta. referitoare la producerea incendiilor.
d) Pe linia deciziei, punctualitatii si disciplinei in munca
i) raspunde si urmareste respectarea disciplinei in munca, propune masuri de
sanctionare a personalului din sectorul de activitate subordonat in cazul
abaterii de la disciplina muncii;
ii) pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea cu superficialitate
raspunde conformlegii:
iii) controleaza ca in sectorul de activitate subordonat sa nu se efectueze alte
lucrari decat cele ale unitatii ;
iv) raporteaza periodic asupra activitatii si realizarilor obtinute, conform normelor
in vigoare ;
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v) controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectia
muncii si a normelor P.S.I. in sectorul de activitate ;
vi) intocmeste foile de evaluare a performantelor individuale ale personalului din
subordine si le comunica conducerii unitatii ;
vii) intocmeste si respecta planificarea concediilor de odihna ale subordonatilor
;intocmeste fisele postului personalului din subordine ;
viii) verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul
formatiei de lucru;
ix) respecta Regulamentul intern al spitalului si se preocupa pentru aducerea la
cunostinta intregului personal din subordine a Regulamentului intern, a tuturor
masurilor si deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra
personalului din subordine ;
x) intocmeste lunar graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta a formatiei de
lucru ;
xi) verifica respectarea de catre intreg personalul subordonat a sarcinilor de
serviciu si normelor de comportare in unitate, stabilite prin Regulamentul
intern al spitalului, controleaza echipamentul de protectie al personalului
subordonat ;
xii) se preocupa permanent de perfectionarea profesionala continua a formatiei de
lucru ;
e) Pe linie de protectie a informatiilor clasificate:
i) pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia, salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in in timpul exercitarii
contractului, nici unei persoane fizice sau juridice, care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile ;
ii) Asigura aplicarea si respectarea regulilor generale privind evidenta,
intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat si a interdictiilor de
reproducere si circulatie, in conformitate cu actele normative in vigoare;
iii) La incheierea contractelor individuale de munca, a contractelor de colaborare
sau conventiilor de once natura asigura protectia informatiilor clasificate in
interiorul si in afara unitatii, in timpul programului si dupa terminarea
acestuia, precum si la incetarea activitatii in unitatea respectiva.
(1) raspunde de pastrarea confidentialitatii. obligandu-se a nu furniza dafe
referitoare la sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice
care pot genera neintelegeri. interpretari nefavorabile;
iv) respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca dateie pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii:
Pe linia activitaii de acreditare si Control Managerial de Calitate
v) instruieste personalul din subordine privind procedurilet protocoalele aplicate
in institutie. urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor procedurii
protocoale:
vi) utilizeaza sistemul informatic. introducand datele in aplicatiile informatice
utilizate in spital;
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vii) are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
(1) sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
(2) sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
f) Alte activitati:
i) evalueaza costurile energetice, urmareste consumurile si ia masuri pentru
reducerea cheltuielilor;
ii) intocmeste lunar situatia consumurilor de utilitati pentru spatiile inchiriate sau
concesionate si unde spitalul furnizeaza utilitati si o preda la serviciul
administrativ in vederea facturarii acestor servicii;
iii) intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului din subordine;
iv) intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna si fisele postului pentru
persoanele din subordine;
v) indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.
vi) intocmeste orice alte situatii financiar contabile cerute de seful ierarhic
superior sau de catre managerul spitalului
CAPITOLUL 5
SECŢII SI COMPARTIMENTE CU PATURI
Art.98 Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de
specialitate cu
respectarea normelor in vigoare privind structura funcţională compartimentelor şi
secţiilor din spital.
Art.99 Spitalul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare
optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor
internaţi.
Aceste condiţii vor reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului.
Art.100 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza:
- deciziei de internare de urgenţă aparţinând medicului de gardă, conform
procedurii CPU;
- biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu
direct sau pe baza recomandării de internare cuprinsă în biletul de trimitere al unui medic
de familie, însoţit de actul de identitate şi de adeverinţa din care să rezulte calitatea de
asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internari.
Aceste servicii constau din:
• consultaţii
• investigaţii
• tratament medical sau chirurgical
• îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă, recomandări
la
externare.
Asiguraţii suportă contravaloarea:
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• serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (coplata);
• serviciilor medicale efectuate la cerere;
• serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau
cuprinse în
reglementările legale în vigoare conform normelor;
Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi
obligatoriu
primele îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii de
siguranţă.
Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de
către medicul şef de secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de
către medicul de gardă în funcţie de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii
conform procedurii de internare CPU.
În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în
C.P.U.,înainte de trimiterea pacientului în secţie, de către medicul de gardă care a
consultat pacientul şi a decis şi avizat internarea.
În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu
până
la sfârşitul programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de
observaţie se va menţiona obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând
din prima zi de internare.
Este cu desavârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice
tratament (cu excepţia cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în
totalitate foaia de observaţie.
La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile
privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical
publicate în OUG nr.158/2005.
Art. 101 Atribuţiile secţiei cu paturi
1. Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării
corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor
intraspitaliceşti.
2. Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării
investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare;
3. Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare
stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în
ambulator a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care C.N.A.S. le asigură prin
contracte cu ambulatorul integrat;
4. Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform
regulamentului în vigoare.
5. Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii materialelor utilizate şi a
condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
6. Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare)
individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al
bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea
instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin
administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei;
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7. Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
8. Asigurarea conform cu protocolalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea
tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului Medicaţia va fi acordată integral de spital în
funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacii şi va fi scrisă în foile de
observaţie de medicul curant sau medicul resident (sub stricta supraveghere a medicului
curant);
9. Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, chiar dacă e
perfect valid, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigaţii realizateîn alte secţii;
10. Personalul medical superior, mediu şi auxiliar implicat în activitatea Blocului
operator are obligaţia utilizării filtrului cu respectarea circuitelor aşa cum au fost aprobate
prin aviz epidemiologic;
11. Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Bloc Operator de către toate secţiile
în Registrul de intervenţii chirurgicale se va înscrie atat ora de începere a intervenţiei
(incluzand şi anestezia)cat şi ora de finalizare a intervenţiei (respectiv momentul
finalizării pansării);
12. Sectiile vor asigura prin medicii de garda, ca sef de garda pe spital, in fiecare luna,
avand atributii, prin medicul sef de garda, de a verifica meniul zilnic al bolnavilor si
alimentele folosite la acest meniu icala rotatia lunara impreuna cu sefii de sectie.
13. Interventiile septice fara complexitate mare se vor desfasura in blocul operator din
camera de garda de la parter.
14. Fiecare sectie cu specific chirurgical va organiza si va avea specificata o sala pentru
pacientii cu potential septic.
15. Prin rotatie, lunar, fiecare sectie va avea atributii, prin medicul de garda, de a verifica
meniul zilnic al bolnavilor si alimentele folosite la acest meniu.
16. Medicii din Sectia ATI, desemnati de catre seful de sectie care va stabili modalitatea
si graficul prin care fiecare medic din sectie va duce la indeplinire aceasta sarcina de
serviciu, timp de o luna de zile, vor deservi prin rotatie exclusiv terapia intensiva pentru
ingrijirea bolnavilor internati in aceasta sectie, fara a mai participa in aceasta perioada la
activitatea de anestezie in blocul operator.
17. Sectia ATI va avea specificate si organizate saloane separate pentru septici, traume si
diverse
18. Fiecare sectie va stabili o lista de medicamente de bază, obligatorii, determinate pe
rationalitatea incidentei cazuisticii generale si raţionalizarea si eficienta utilizării lor în
practica medicală si va propune si patru antibiotice cu spectru larg, care să fie în
permanenţă accesibile în farmacia spitalului, in limita bugetului aprobat si alocat.
19. Fiecare sectie va stabili o lista de medicamente care se achiziţionează doar în mod
facultativ, in cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat semnat
de medicul curant si avizat de seful de sectie si Directorul medical; aceasta din urmă
(documente medicale) trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea,
susţinute cu buletine de analiză şi recomandări; pentru cazurile deosebite care necesita
achizitionarea de medicamente foarte scumpe, acestea se vor achizitiona pe baza de
referat de urgenta, motivat cazuistic, al medicului curant si avizat de seful de sectie si
Directorul medical.
20. Orice referat de urgenta pe parte medicala (aparatura, materiale sanitare,
medicamente) pe decursul anului bugetar daca nu depaseste pragul valoric de 15.000 E,
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inainte de a fi inaintat spre aprobare Managerului va fi aprobat de seful de sectie si
Directorul medical iar lunar acestea se vor centraliza si alaturi de copii dupa referatele de
urgenta vor fi inaintate Consiliului Medical de catre
Compartimentul de Achizitii impreuna cu addenda de modificare a planului de achizitii
pe parte medicala, semnata de compartimentul de achizitii publica, avizata de Directorul
financiar-contabil si aprobata de Manager
21. La elaborarea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire in ceea ce priveste
achizitia de medicamente, materiale sanitare si aparatura vor fi cooptati ca si consultanti,
personal medical cu studii superioare care vor utiliza/beneficia de aceste produse/
aparate, dupa finalizarea chizitiei. In elaborarea planului anual de achizitii publice,
compartimentul de achizitii publice va identifica si elabora, in forma specificata de lege,
cu propuneri de proceduri de achizitie pe cod CPV, in
functie de necesitatile si prioritatile stabilite si propuse de Consiliul medical, cu valori si
cantitati intre minim si maxim si il va da spre aprobare, verificare si semnare membrilor
Consiliului Medical inainte de a fi supus aprobarii Comitetului Director in termen de 3
zile de stabilirea necesarului si valorii estimate.
22. Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din sursa de finantare – fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate si venituri proprii ale spitalului (chirii, plata
serviciilor medicale a persoanelor neasigurate, e.t.c)(martie-aprilie) – se va intruni
Consiliul medical pentru definitivarea planului de achizitii estimativ pe partea medicala
23. F.O.C.G va fi completata in toate rubricile obligatorii astfel incat sa se să asigure în
totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile si de asemenea se vor
transcrie rezultatele analizelor cerute (investigaţiile medicale de laborator se fac pe baza
recomandării medicului curant, care va completa, parafa şisemna biletul de trimitere,
barand analizele nedorite, astfel incat sa se reduca numarul de analize nejustificate
cazuistic), justificate de diagnosticul internareexternare si meniul zilnic al pacientilor.
Acestea vor fi verificate periodic prin sondaj.
24. Asumarea manipulării alimentelor de personal auxiliar special desemnat care nu va
mai efectua şi alte manevre de îngrijiri; Asigurarea condiţiilor necesare recuperării
medicale precoce; Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi
stadiul evolutiv al bolii;
25. Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de
odihnă şi de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a
legăturii acestora cu familia;
26. Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii
externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
27. Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
28. Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a
instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică;
29. Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de un
asistent medical şef ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate dinstinct în fişa
postului.
5.1 Atributiile personalului medical
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Art.102 In toate unitatile sanitare activitatea de supraveghere si control al
infectiilor
nosocomiale face parte din obligatiile profesionale ale personalului si va fi inscrisa in fisa
postului a fiecarui salariat.
Art.103 Prevenirea infecţiilor nosocomiale este un obiectiv permanent al
activităţii
profesiunii medico-sanitare şi un criteriu de evaluare a calităţii managementului din
unităţile sanitare. Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale sunt obligaţii
profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar
sanitar din unităţile ofertante şi prestatoare de servicii şi îngrijiri medicale Activitatea de
asistenţă medicală şi îngrijirile aferente acesteia au loc în condiţii de risc recunoscute,
motiv pentru care eradicarea sau eliminarea infecţiei nosocomiale nu este posibilă, dar,
controlul eficient al manifestării cantitative şi calitative a morbidităţii specifice poate fi
realizat prin diminuarea riscului la infecţie şi eliminarea infecţiilor evitabile prin
activitate
preventivă. In acest scop avem organizat la nivelul spitalului Comisia de combatere si
prevenire a infectiilor nosocomiale cu atributii specifice inclusiv să desfăşoare, pentru
personalul propriu sau contractant al serviciilor externalizate, activităţi de perfecţionare
profesională şi educaţie, inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor
nosocomiale.
Art.104 Nerespectarea prevederilor legale şi ale normativelor profesionale
privind
asigurarea calităţii actului medical, condiţiile de asepsie-antisepsie, igienă, cazare şi
alimentaţie, în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale, atrage după sine
responsabilitatea
individuală a personalului
5.1.1 Personal medical cu studii superioare
Art.105 Medicii au urmatoarele atributii:
1. Profesia de medic se exercita in conformitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 si
are
ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor,
2. Promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii individului şi a colectivităţii.
3. În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul
trebuie
să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă
de fiinţa umană.
4. Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere
interesul
şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate,
5. Nediscriminarea între pacienţi, respectarea demintăţii umane, principiile eticii
şi
deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică.
6. În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de
medic
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are la baza exercitării sale independenţa şi libertatea profesională a medicului, precum şi
dreptul de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical.Având în vedere natura profesiei
de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este
funcţionar public.
7. În legătură cu exercitarea profesiei şi în limita competenţelor profesionale,
medicului nu îi pot fi impuse îngrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter
medical, având în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligaţia medicului
de deosebit respect faţă de fiinţa umană şi de loialitatea faţă de pacientul său, precum şi
dreptul medicului de a prescrie şi recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere
medical pacientului.
8. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau
reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa
sau consimţămantul, medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia
de a refuza sau de a opri o intervenţie medicală.
9. Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă
prescripţia sau recomandarea medicală.
10. Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau
independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din
Romănia.
11.Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:
- calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse
farmaceutice sau materiale sanitare;
- orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic sau bunelor
moravuri, conform Codului de deontologie medicală;
12. Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a
profesiei.
13. În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este
obligat
să anunţe colegiul al cărui membru este.
14. La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi
interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie
specială, pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici primari, pentru a confirma sau
infirma situaţia de incompatibilitate.
15. Exercitarea profesiei de medic se face, după obţinerea calităţii de membru al
Colegiului Medicilor din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului
Medicilor.
16. Medicii au în principal următoarele atribuţii:
a. să respecte şi să aplice, în orice imprejurare normele de deontologie medicală;
b. să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membrii, respectand
statutul de corp profesional al Colegiului Medical;
c. să acorde cu promptitudine şi necondiţionat îngrijiri medicale de urgenţă ca o
îndatorire fundamentală profesională
d. să acţioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creşterii gradului de
pregătire profesionala
e. să aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, secialitatea şi codul pe toate
actele medicale pe care le semnează
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f. să respecte drepturile pacientului
g. să efectueze un număr de ore de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul
ştiinţelor medicale pentru acumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către
Colegiul Medicilor;
Art.106 Atribuţiile instituţionale şi individuale în activitatea de prevenire şi
combatere a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare publice şi private, sunt :
Art.107 Atribuţiile medicului şef de secţie:
- organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei,
conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea
sanitară;
- răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.
Art.108 Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate):
- protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi
infectat;
- aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al
infecţiilor nosocomiale;
- obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau
suspectă;
- raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
- consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire
a transmiterii infecţiilor;
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de
măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.
5.1.2 Medic sef sectie
Art.109 Medicul şef secţie are urmatoarele atributii:
În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului:
1. organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o
conduce, materializată în indicatorii de performanţă ai secţiei;
2. solicită conducerii Spitalului Municipal Turda necesarul anual de medicamente şi
materiale sanitare al secţiei, pe baza planului dezbatut si aprobat in Consiliul medical,
investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea
activităţii în secţia respectivă în limita BVC al secţiei;
3. asigură cu ajutorul departamentelor administrative condiţiile şi resursele necesare
desfăşurării activităţii secţiei;
4. organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie, se
analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;
5. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor
paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi
în cadrul secţiei;
6. examinează pacienţii din secţie, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi avizează
externarea;
7. organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu
paturi şi din cabinetele de specialitate de profil din ambulator;
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8. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
9. răspunde juridic de programarea şi desfăşurarea lunară a gărzilor pe secţie;
10. întocmeşte graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă şi îl
supune
aprobării conducerii;
11. graficele de garda lunare intocmite, vor fi aprobate de catre medicul sef al
sectiei si
deasemenea vor fi verificate si aprobate de Directorul Medical, inainte de a fi inaintate
spre aprobare catre Manager.
12. orice schimb de garda se redacteaza in dublu exemplar, se avizeaza negativ
sau
pozitiv, de seful de sectie si se aproba sau nu de Directorul Medical in maxim 48 de ore
de la solicitarea schimbului de garda si va fi inaintat catre Manager indiferent de
rezolutiile pozitive sau negative care le poarta.
13. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune
aprobării managerului spitalului;
14. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical
a
regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
15. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din
subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare;
16. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii
şi
locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale
în vigoare;
17. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal,
pentru
personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
18. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în
subordine
care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a
regulamentului intern al spitalului;
19. selectează personalul necesar secţiei pe baza deprinderilor necesare pentru
fiecare loc de muncă;
20. organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite;
21. organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de
respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către
bolnavi;
22. aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării;
23. informează periodic şi de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra
activităţii secţiei;
24. coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi
asupra
serviciilor medicale;
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25. stabileşte nevoile de pregătire profesională şi integrează în cadrul colectivului
noii
angajaţi;
26. instruieşte personalul medical din subordine;
27. susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei;
28. asigură condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului
secţiei ;
29. concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine;
30. propune recompense şi sancţiuni personalului angajat al secţiei pe care o
conduce;
31. propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii
accidentelor şi
a îmbolnăvirilor profesionale;
32. controlează efectuarea investigaţiilor prescrise; asigură şi urmăreşte stabilirea
diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte împreună cu
medicul curant momentul externării bolnavilor;
33. organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire în secţie
şi
pe timpul spitalizării;
34. organizează activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform
reglementărilor
în vigoare;
35. colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii
diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie;
36. organizează consulturile medicale de specialitate şi după caz a altor activităţi
(evaluări specializate);
37. introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic şi tratament;
38. asigură păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în
secţie/daca e
cazul;
39. organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu
agenţi
fizici, ergoterapie, etc.) a pacienţilor internaţi, acolo unde este cazul;
40. asigură întreţinerea aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei
şi
sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv;
41. coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor
internaţi
în urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor
profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care
contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de
Sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate;
42. organizează şi controlează modul de aplicarea a măsurilor de igienă şi
antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea
corectă a infecţiilor nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul
spitalului;
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43. controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică
a
bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a
tratamentului aplicat;
44. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale
întocmite în secţie;
45. controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor
de
spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de
analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienţilor internaţi;
46. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi
evitarea
polipragmaziei, respectând indicaţiile Comisiei medicamentului din spital;
47. controlează calitatea alimentelor pe secţie;
48. controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din
secţie;
49. are obligaţia de a analiza periodic decesele survenite în secţie şi de a prezenta
un
raport Comisiei de analiză a decesului;
50. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita
mandatului
propriu;
51. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie
implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea
consiliului medical;
52. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către
personalul
medical din subordine;
53. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de
către
personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea
acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
54. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi,
informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului
medical;
55. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de
personalul
medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
56. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de
prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului
57. medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;
58. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale,
financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire
şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare;
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59. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu
excepţia
internărilor de urgenţă;
60. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la
internare;
61. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor
medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
62. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea
directă,
conform structurii organizatorice şi fişei postului;
63. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării Directorului
medical/Managerului;
Responsabilitati si competente manageriale:
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al
sectiei/compartimentului a Regulamentului intern al spitalului, a Regulamentului de
organizare si functionare a tuturor masurilor/deciziilor conducerii spitalului care au
implicatii asupra personalului din sectie/compartiment a raporturilor de munca ale
acestora precum si a prevederilor Contractului cadru anual si a celorlalte reglementari
legale aparute in domeniul medical;
verifica
respectarea
de
catre
intregul
personal
al
sectiei/compartimentului, a sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare in unitate
stabilite prin Regulamentul intern al spitalului, controleaza permanent comportamentul
personalului sectiei/compartimentului;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie
a muncii si P.S.I. in sectie;
- controleaza si raspunde de programarea concediilor de odihna a
personalului din subordine;
- raspunde prompt in situatiile de urgenta;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul
sectiei/compartimentului pe care il conduce;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului cadru si
Regulamentului intern;
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de
igiena si antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de
raportarea corecta a infectiilor nozocomiale;
- respecta secretul profesional si Codul de deontologie medicala;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va
fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- verifica zilnic condica de prezenta a sectiei/compartimentului,
contrasemnand-o;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare
privind colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate;
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- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate:
1. stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale
ale
conducerii Spitalului Municipal Turda;
2. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al
secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului
aprobat;
3. stabileşte obiectivele anuale de instruire a personalului medical şi
nemedical al secţiei;
4. propune la începutul anului planul de instruire al secţiei pe care o conduce.
Gestiunea eficientă a bugetului primit:
1. fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a
secţiei;
2. înaintează consiliului medical/comitetului director propuneri privind proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical,elaborate
cu sprijinul compartimentului financiar contabil;
3. propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC
al
secţiei;
4. semnează toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă;
5. organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în
dotarea secţiei;
6. face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei;
7. propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile
acesteia
8. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al
secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi
capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le
transmite spre aprobare conducerii spitalului;
9. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea Spitalului Municipal
Turda;
10. înaintează managerului/comitetului director propuneri de creştere a veniturilor
proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale,
inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
11. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la
activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
12. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii
medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
13. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.
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Art.110 Medicul sef de sectie(coordonator compartiment) chirurgie si din
celelalte profile chirurgicale, pe langa sarcinile prevazute la art.109 are si urmatoarele
atributii:
- coordoneaza si raspunde de activitatea Statiei de sterilizare si a Blocului
operator;
- raspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului si a
indicatiilor operatorii, pregatirea preoperatorie si tratamentul post operator efectuat in
sectia pe care o conduce;
- asigura conditiile de organizare si functionare a blocului operator,
blocului de nasteri si a celorlalte masuri necesare desfasurarii activitatii in conditii
optime.
Art.111 Medicul sef sectie psihiatrie, in afara atributiilor de sef sectie
(coordonator compartiment), prevazute la art.109, controleaza respectarea reglementarilor
privind internarea bolnavilor psihici, atestand sau nu oportunitatea spitalizarii cazurilor
internate ca urgenta in sectie.
Art.112 Medicul sef sectie A.T.I. pe langa sarcinile prevazute la art.109 are si
urmatoarele atributii:
- coordonează întreaga activitate a secţiei din punct de vedere medical,
administrativ şi educaţional;
- se implică direct în îngrijirea pacienţilor din secţie (în sala de operaţie şi
în compartimentul cu paturi);
- răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi
procedurilor terapeutice specifice;
- coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului
medical;
- răspunde de asigurarea calităţii actului medical;
- asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii
secţiei, 24 de ore pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau
administrative;
- repartizează medicii secţiei pe sectoare de activitate: săli de operaţie, săli
de investigaţii, componenta cu paturi (TI, TIIP, SPA), circulaţie extracorporeală etc.;
- desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al
secţiei (anestezie, terapie intensivă, terapie intermediară etc.), după caz;
- întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele,
materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la
întreţinerea şi repararea acestora;
- propune calificativele anuale pentru personalul din subordine;
- propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului
din subordine;
- face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
din secţie;
- participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil:
Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) la nivel naţional sau local
şi, eventual, în societăţile academice de profil internaţionale;
- participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI
(la nivel naţional şi/sau internaţional);
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- participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secţiei ATI în
spital;
- indruma si raspunde de toate problemele legate de organizarea si
functionarea Punctului de transfuzii si a activitatii de donare de sange.
Art.113 Pe linia protectiei si securitatii muncii, atributiile personalului, cuprinse
in toate fisele postului sunt urmatoarele:
Fiecare lucrator trebuie 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 personae care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca.
1.
In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii
si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
2.
Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
3. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane,
atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să
aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele
tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. Lucrătorii nu pot
să fie prejudiciaţi, cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau
dovadă de neglijenţă gravă.
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4. Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau
colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar
periclita viata accidentaţilor şi a altor persoane;
5. Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,
sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
6. Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau
de conducătorul instituţiei, după caz.
7. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.
8. Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare
a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile
de apărare împotriva incendiilor.
9. Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
10. Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
11. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.
5.1.3 Medic primar, specialist sectii si compartimente cu paturi
Art.114 Medic primar, specialist – din secţiile cu paturi:
1. Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în
primele 24 de ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice
efectuate ambulator;
2. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia
explorărilor de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător;
3. În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la
realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării
ştiinţifice medicale în spital, participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital;
4. Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi
solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;
5. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi
care necesită supraveghere deosebită;
6. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar;
7. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de
activitatea medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite.
Informează ofiţerul de serviciu despre orice eveniment din gardă;
8. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi
îngrijeşte; supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare
sanitare iar la nevoie le efectuează personal;
9. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
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10. Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful
clinicii;
11. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire;
12. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor
desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează;
13. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice,
precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;
14. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit
dispoziţiilor în vigoare;
15. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi
al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;
16. Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de
către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia;
17. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical
aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în
îngrijire.
18. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi
secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în
interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
19. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit
de medicul şef al secţiei;
20. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează
bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul
de secţie;
21. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii
chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului;
22. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea
spitalului.
Art.115 Medicul specialist/primar din sectiile/compartimentele cu profil
chirurgical, in afara sarcinilor prevazute la art.114 mai are si urmatoarele atributii:
- face parte din echipa operatorie in interventiile chirurgicale care se
efectueaza bolnavilor aflati sub ingrijirea lui, potrivit indicatiilor si programului stabilit
de medicul sef de sectie;
- raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii
chirurgicale si in foaia de observatie a bolnavului;
- informeaza organele de cercetare penala in urma internarii bolnavilor cu
afectiuni grave ca efect al unor agresiuni sau ca urmare a accidentelor rutiere, la sesizarea
acestora.
- medicii in specialitatea ortopedie si traumatologie au obligatia sa asigure
si consultatii in cadrul CPU, la solicitarea medicilor de garda din cadrul acestor structuri,
pacientilor cu leziuni ortopedice.
Art.116 Medicul specialist/primar din Sectia
Psihiatrie are in afara sarcinilor prevazute la art.114 si urmatoarele atributii:
- se preocupa de integrarea tuturor bolnavilor in activitati psihoterapice
individuale si de grup, in functie de aptitudinile si capacitatile restante de munca ale
bolnavului;
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- se preocupa de reinsertia familiala si sociala a bolnavului psihic,
mentinand in permanenta legatura cu apartinatorii si cu locul de munca.
Art.117 Medicul specialist/primar din Sectia Anestezie Terapie Intensiva, in afara
sarcinilor prevazute la art.114 mai are si urmatoarele sarcini specifice:
- participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor cu profil
chirurgical;
- verifica impreuna cu colectivul medical al sectiei chirurgicale, cu ocazia
sedintelor de programare a operatiilor, modul in care este asigurata investigarea si
pregatirea preoperatorie a bolnavilor;
- asigura, pentru bolnavii din sectia A.T.I. pregatirea preoperatorie si
supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesara eliminarii anesteziei
si restabilirii functiilor vitale ale organismului;
- da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si
supravegherea postoperatorie a bolnavilor din alte sectii;
- organizeaza si asigura cu concursul tuturor medicilor si in spital al sefilor
de sectie, recoltarea de sange in spital, de la apartinatorii bolnavilor, in scopul acoperirii
si depasirii cantitatii de sange si derivate consumata in spital, defalcand pe fiecare medic
cantitatea de sange ce urmeaza sa o recupereze;
- asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen
preanestezic şi pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia
intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele
recomandate de SRATI şi adoptate de secţie;
- completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele
îngrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente şi materiale;
- verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat
de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat în scris administraţiei spitalului;
- examinează pacienţii din secţia cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar
cel puţin de două ori pe zi;
- la internarea sau transferul pacienţilor în secţiile ATI, medicul ATI de
salon sau de gardă completează toate evidenţele primare necesare, care conţin obligatoriu
cel puţin: datele personale esenţiale ale pacientului, diagnosticul principal şi bolile
asociate, motivul internării sau transferului în secţia ATI şi consemnează starea prezentă.
Foaia de observaţie clinică întocmită de secţia care transferă pacientul în secţia ATI va
rămâne în secţia ATI până la retransferul pacientului în secţia de origine;
- consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice
necesare pacienţilor internaţi în secţie;
- consemnează zilnic în foaia de observaţie: evoluţia, medicaţia
administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele
diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;
- solicită şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea
consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evoluţia cazului o impune;
- au obligaţia să efectueze gărzi conform programării şi normelor în
vigoare;
- participă la formele de educaţie medicală continuă (la nivel local,
naţional, internaţional);
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- participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil
(SRATI).
Art.118 Medicul de garda are urmatoarele atributii:
- raspunde de buna functionare a sectiilor /compartimentelor si de aplicarea
dispozitiilor prevazute in Regulamentul intern precum si a sarcinilor date de managerul
spitalului pe care il reprezinta , in orele cand acesta un este prezent in spital;
- controleaza la intrarea in garda , prezenta la serviciu a personalului medicosanitar , existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta
precum si predarea serviciului de catre cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture;
- supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii iar la nevoie le
efectueaza personal :
- supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau intérnate in timpul garzii
mentionate in registrul special al medicului de garda :
- inscrie in registrul de consultatie orice bolnav prezentat la camera de garda ,
completeaza toate rubricile , semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav;
- interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta
care se adreseaza spitalului , raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului
acestor cazuri , putind apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului ,
chemandu-l la nevoie de la domiciliu;
- raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la
nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
- intocmeste foaia de observatie a cazurilor intérnate de urgenta si consemneaza in
foaia de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a
administrat-o;
- acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care un necesita internarea ;
- asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care un pot fi rezolvati in spitalul
respectiv
dupa acordarea primului ajutor;
-anunta cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de garda,
medicului
sef de sectie sau managerului spitalului dupa caz de asemenea
anunta si alte organe, in cazul
in care prevederile legale impun acestea;
-intocmeste certificatele contatatoare de deces;
-confirma decesul , consemnand acesta in foaia de observatie si da dispozitii de
transportare a cadavrului la morga dupa doua ore de la deces;
-asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora, refuza pe cele
alterate si sesizeaza aceasta conducerii spitalului;
-controleaza calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata,
prinz si cina, refuza servirea felurilor de mincare necorespunzatoare, consemnind
observatiile in condica de la Blocul alimentar, verifica retinerea probelor de alimente;
-urmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizita precum si
prezenta ocazionala a altor persoane straine in spital si ia masurile necesare;
-intocmeste la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui
scop
consemnind activitatea din sectie pe parcursul garzii , masurile luate , deficientele
constatate si orice observatii necesare ;prezinta raportul de garda;
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-controleaza , indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de igiena si
antiepidemice , in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale;se va preocupa de raportarea
corecta a infectiilor nozocomiale ;
-verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectarea , pastrarea , tratarea , neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate ;
-medicii de garda din spital sunt obligati sa raspunda prompt chemarii de la CPU
indiferent de ora solicitarii , ori de cate ori medicul de la CPU considera necesar acest
lucru;
-in cazul pacientilor aflati in stare critica . sau a caror stare necesita un consult
specific de specialitate imediat , medicii de garda din spital sunt obligati sa se prezinte in
CPU in cel mult 10 minute de la solicitarea lor ,Exceptie fac situatiile in care medicul
chemat este implicat in acordare asistentei medicale unui pacient aflat in stare critica in
sala de operatie sau in sectie,In astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul
din CPU despre situatia respectiva si va primi telefonic date despre cazul aflat in CPU in
vederea luarii unor decizii , stabilirea urgentei situatiei si modului de actiune;
-in cazul pacientilor stabili aflati in CPU medicii specialisti chemati din spital au
obligatia sa raspunda chemarii in cel mult 60 de minute;
-in cazul intarzierilor nejustificate sau al intirzierilor repetate din partea unor
medici , medicul sef CPU va informa conducerea spitalului , care are obligatia de a
investiga si rezolva problemele respective;
-pe toata durata efectuarii garzii medicul nu va furniza date si informatii de care a
luat cunostiinta in timpul acesteia nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri , interpretari nefavorabile.
Art.119 Medicul rezident are urmatoarele atributii:
- să frecventeze cu regularitate cursurile teoretice şi practice de specialitate;
- să-şi însuşească în cele mai bune condiţii cunoştinţele teoretice şi practice de
specialitate;
- să aplice în practică în întregime tehnicile prevăzute în programele de pregătire ale
unităţilor unde se pregătesc;
- să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, legile statului, ordinele şi
programele Ministerului Sănătăţii privind perfecţionarea pregătirii profesionale şi
celelalte dispoziţii cuprinse în regulamentul intern;
- specialiştii formaţi în urma promovării concursului de rezidenţiat pe post sunt
obligaţi să lucreze la unitatea sanitară cu care au încheiat contract individual de
muncă cel puţin un număr egal de ani cu durata corespunzătoare pregătirii în
rezidenţiat; nerespectarea obligaţiei îl obligă pe medical rezident la suportarea tuturor
cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respective a cheltuielilor de
personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat, proporţional cu perioada lucrată;
- medical va răspunde patrimonial, conform art. 270, alin. 1 din Codul Muncii, pentru
pagubele material produse din vina şi în legătură cu munca lui;
- începând cu anul III rezidenţii pot fi incluşi în linia de gardă, în afara programului
normal de lucru, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă;
- rezidenţii care efectuează gărzi, începând cu anul III, sunt salarizaţi pentru această
activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare de către unitatea sanitară
unde efectuează garda.
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5.2 Personal medical cu studii medii/superioare de specialitate
5.2.1 Asistenta sefa
Art.120 Asistenta sefa are urmatoarele atributii:
- asigura primirea bolnavilor in sectie precum si informarea acestora asupra
prevederilor Regulamentului intern a spitalului, referitor la drepturile si indatoririle
bolnavilor internati, conform Legii nr.46/2003;
- organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si de ingrijire din
sectie, asigura si raspunde de calitatea acestora;
- stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine din sectie, pe
care le poate modifica, informand medicul sef de sectie;
- participa la intocmirea fisei postului personalului din subordine;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de
personalul din subordine, in cele trei ture;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea personalului din sectie;
- organizeaza, impreuna cu asistentul sef de unitate si cu consultarea
reprezentantului O.A.M.M.R.- ului, testari profesionale periodice si acorda calificative
anuale pe baza calitatii rezultatelor obtinute la testare;
- participa la selectionarea asistentilor medicali si a personalului auxiliar prin
concurs si potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea intregului personal nou
incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- organizeaza si controleaza activitatea de educatie pentru sanatate desfasurata de
asistentii medicali;
- informeaza medicul sef de sectie si asistentul sef de unitate, dupa caz, despre
evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor;
- aduce la cunostinta asistentului sef de unitate absenta temporara a personalului
in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale
sanitare necesare, de intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in
unitate;
- asigura trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si procurarea
medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul in care
medicamentele sunt preluate din farmacie, pastrate, distribuite si administrate de catre
asistentele medicale din sectie;
realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor
stabilite, in colaborare cu asistentul sef de unitate si deleaga persoana care raspunde de
aceasta fata de administratia institutiei;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului mediu si auxiliar sanitar;
- intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta a personalului sectiei si o depune in
termen la Secretariatul unitatii;
- raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea
acesteia la Biroul de internari;
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- intocmeste necesarul de regimuri alimentare pentru sectie, conform
indicatiilor medicului, prevazute in FOCG; intocmeste anexa pentru hrana
pacienţilor nou-internaţi; organizeaza si asigura distribuirea mesei;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din
subordine si le comunica asistentului sef de unitate;
- organizeaza si participa zilnic la raportul asistentilor din sectie, la raportul de
garda cu medicii si la raportul organizat de asistentul sef de unitate cu asistentii sefi de
sectie/compartimente;
- participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie;
- organizeaza instruiri periodice ale intregului personal din subordine, privind
respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.;
- se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi de catre personalul din
subordine;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- in cazuri deosebite, propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie,
ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza asistentul sef de unitate si
conducerea unitatii;
- controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine si a
bolnavilor internati;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, din
cadrul sectiei, informeaza, impreuna cu seful de sectie, conducerea unitatii in vederea
sanctionarii personalului vinovat;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al
personalului din subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia pana la sfarsitul lunii
in curs pentru luna urmatoare;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele
aplicate in institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor
proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu carecter personal ale pacientilor;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestuia
si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului, informand seful de sectie;
- coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor
postliceale sanitare insotite de instructorul de practica, respectandu-se graficul de stagiu
stabilit de comun acord cu scoala;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire
si combatere a infectiilor nozocomiale, astfel:
➢ rãspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specialã a
bolnavilor;
➢ rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de
respectarea regulilor de tehnicã asepticã de cãtre acesta;
➢ urmãreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legãtura cu laboratorul de
microbiologie şi sesizeazã orice modificare;
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➢

urmãreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de
specific
➢ rãspunde de starea de curãţenie din secţie, de respectarea normelor de igienã
şi antiepidemice;
➢ - controleazã respectarea mãsurilor de asepsie şi antisepsie;
- controleazã igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitarã a
acestora;
➢ urmãreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite
bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepãrteazã pe cele necorespunzãtoare, situaţie
pe care o aduce la cunoştinţã medicului şef de secţie şi managerului spitalului;
➢ constatã şi raporteazã managerului spitalului deficienţe de igienã (alimentare
cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire) şi ia mãsuri pentru remedierea acestora;
➢ organizeazã şi supravegheazã pregãtirea saloanelor pentru dezinfecţii
periodice şi ori de câte ori este nevoie;
➢ participã la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacitãţii dezinfecţiei şi
sterilizãrii împreunã cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere
şi control al infecţiilor nosocomiale;
➢ urmãreşte în permanenţã respectarea de cãtre personal şi însoţitori a mãsurilor
de izolare şi controleazã prelucrarea bolnavilor la internare;
➢ anunţã la serviciul de internãri locurile disponibile, urmãreşte internarea
corectã a bolnavilor în funcţie de grupe de vârstã, infecţiozitate sau
receptivitate;
➢ urmãreşte aplicarea mãsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a
mãsurilor pentru supravegherea contacţilor;
➢ instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnãvirilor şi
urmãreşte aplicarea acestor mãsuri;
➢ semnaleazã medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le
observã în rândul personalului;
➢ instruieşte şi supravegheazã personalul din subordine asupra mãsurilor de
igienã care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu
lucreazã la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerãrii în saloane);
➢ instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor,
colectarea şi pãstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii
infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi pãstrarea lenjeriei
curate;
➢ urmãreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a
depozitãrii lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
➢ controleazã şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi
comportamentului igienic, precum şi asupra respectãrii normelor de tehnicã
asepticã şi propune medicului şef de secţie mãsuri disciplinare în cazurile de
abateri.
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a asistentului
sef de unitate;
- respecta codul de etica al asistentului medical;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al
unitatii;
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- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectatrea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate conf. Ordin 1226/2012, astfel ;
➢ raspunde de aplicarea codului de procedura
➢ prezinta medicului sef de sectie sau coordonatorului planificarea necesarului de
material
➢ pentru sistemul de de gestionare a deseurilor medicale periculoase
➢ aplica metodologia de culegere de date privind deseurile rezultate din activitati
medicale.
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in
timpul executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al
calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele
Sistemului de
Management de Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate
stabilite de managementul de calitate si a obiectivelor specifice
locului de munca.
- intocmesc, pe baza F.O., nota de plata privind costul cheltuielilor de spitalizare
acordate persoanelor vatamate prin accidente de rutiere, loviri si alte vatamari, precum si
accidente de munca, aceste atributii finalizandu-se cu emiterea decontului de cheltuieli
pentru bolnavii in cauza;
- colaboreaza cu Biroul de internari in vederea solicitarii si obtinerii actelor
doveditoare ale calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
5.2.2 Asistenta medicala din sectii si compartimente cu paturi
Art.121 Asistenta medicala din sectii si compartimente cu paturi are urmatoarele
atributii:
in exercitarea profesiei, asistenta medicala isi organizeaza activitatea in
mod responsabil si conform pregatirii profesionale;
-preia bolnavii internati in salon verificand efectuarea toaletei personale si
echiparea corespunzatoare;
- supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie/comp. a obiectelor
personale ale bolnavului pe baza de inventar - obiectele de valoare vor fi depuse (la
solicitarea bolnavului) la locul stabilit de conducerea spitalului;
- instruieste bolnavul cu privire la Regulile de comportament intern afisat in
unitate;
- raspunde de crearea unei atmosfere de acceptare reciproca din partea bolnavilor
din salon, de respectarea orelor de odihna si somn, de pastrarea linistii necesare pentru
confortul psiho-social, de interzicerea fumatului, de respectare a regulilor de
comportament intern;
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- identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza
si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot parcursul
internarii;
- raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre
infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru
satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavilor;
- daca starea bolnavului o impune, anunta imediat medicul;
- prezinta medicului de salon bolnavul pentru examinare si il informeaza despre
starea observata la internare (despre functiile vitale);
- pregateste bolnavul pentru tehnici specifice, pentru examinarile necesare,
organizeaza transportul lui, il insoteste in caz de nevoie;
- pregateste conditiile necesare pentru examenul medical si ajuta medicul la
realizarea acestuia;
- efectueaza tratamentul per-os, local, injectabil: i.v., intramuscular, intradermic,
subcutanat, perfuzie la recomandarea medicului si ajuta medicul la realizarea
tratamentelor care nu intra in competenta sa;
- observa simptomele si starea bolnavului, inregistreaza in Registrul de predare si
informeaza medicul de salon;
- ingrijeste bolnavul conform planului de tratament, explorari si ingrijiri si
informeaza medicul in mod sistematic privind evolutia acestuia;
- noteaza recomandarile medicului privind rolul delegat, le executa autonom, in
limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al serviciului;
- participa la vizita medicului de salon;
- observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor
dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de
observatie;
- supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor in vederea
respectarii disciplinei, odihnei, igienei, conform Regulilor de comportament intern;
- desfasoara activitate intensa de educatie pentru sanatate in functie de problemele
si starea bolnavului;
- recolteaza prin punctie venoasa sange pentru examene de laborator precum si alte
produse biologice conform prescriptiei medicului, eticheteaza si raspunde de transportul
acestora la laborator, apoi inscrie in foaia de observatie rezultatele investigatiilor facute;
- acorda ingrijiri specifice bolnavilor aflati in stare terminala si informeaza medicul
cu privire la evolutia acestora;
- masoara constantele biologice de tip TA, puls, respiratie, diureza, temperatura si
le consemneaza in foaia de observatie;
- pregateste materialele necesare pansamentelor pentru sterilizare si efectueaza
pansamentele la recomandarea medicului;
- efectueaza spalaturi articulare, oculare, bucale, gastrice, vaginale la
recomandarea medicului;
- efectueaza sondaje gastrice, duodenale, vezicale in scop explorator sau terapeutic
la recomandarea medicului si/sau nu in prezenta acestuia;
- administreaza transfuziile conform indicatiilor medicului si monitorizeaza
pacientul transfuzat;
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- supravegheaza bolnavul transfuzat si aplica conduita terapeutica de urgenta in
cazul accidentelor postransfuzionale in lipsa medicului;
- efectueaza monitorizarea specifica a bolnavului la recomandarea medicului;
- efectueaza in caz de urgenta resuscitarea cardio-respiratorie;
- in caz de deces constatat de medic inventariaza obiectele personale, completeaza
actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza la antebrat sau coapsa si
supravegheaza (dupa 2 ore) transportul cadavrului la locul stabilit de conducerea
spitalului;
- respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum
si a medicamentelor cu regim special;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare in bune
conditii si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale
existent in dotarea saloanelor pe care le are in grija;
- la terminarea serviciului, efectueaza predarea individuala a bolnavilor (verbal) la
patul acestora si scrie in Registrul de predare, privind urmarirea si continuarea
procesului de tratare, explorari functionale si ingrijire, pregateste pacientul pentru
externare;
- se pregateste continuu pentru reactualizarea cunostintelor profesionale si
participa la programele de perfectionare organizate;
- are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii acestora, colaboratorii;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de normele in vigoare care va fi
schimbat zilnic si ori de cate ori se impune pentru pastrarea igienei si aspectului etic
personal;
- participa si raspunde de procesul de instruire clinica al elevilor scolii postliceale
sanitare repartizati in salon;
- raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele
specifice de ingrijire (foaie de observatie, foaie de temperatura, dosarul de ingrijire, fisa
terapeutica, explorari functionale si ingrijiri);
- asigura pastrarea rezultatelor investigatiilor paraclinice la foaia de observatie a
bolnavului si evidentele specifice;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca;
supravegheaza si controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din
subordine;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
➢ anunta imediat asistenta sefa/coordonatoare asupra deficientelor de
igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire);
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-

➢ respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena (in
special spalarea mainilor si dezinfectia lor) cat si regulilor de tehnica
aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;
➢ pregateste materialele pentru sterilizare si respecta conditiile de pastrare
a sterilelor si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;
➢ ajuta la pastrarea igienei personale a bolnavilor;
➢ declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta (stare febrila,
infectie acuta respiratorie, digestiva, boala venerica) precum si bolile
transmisibile aparute la membrii familiei;
➢ supravegheaza curatenia si dezinfectia mainilor ca si portul
echipamentului de protectie de catre infirmiere cand acestea sunt folosite
la transportul, distribuirea alimentelor, la alimentarea bolnavilor
mobilizati sau a copiilor;
➢ implementeazã practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului
infecţiilor;
➢ se familiarizeazã cu practicile de prevenire a apariţiei şi rãspândirii
infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toatã durata internãrii
pacienţilor;
➢ menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire
adecvate din salon;
➢ monitorizeazã tehnicile aseptice, inclusiv spãlarea pe mâini şi utilizarea
izolãrii;
➢ informeazã cu promptitudine medicul de gardã în legãturã cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
➢ iniţiazã izolarea pacientului şi comandã obţinerea specimenelor de la toţi
pacienţii care prezintã semne ale unei boli transmisibile, atunci când
medicul nu este momentan disponibil;
➢ limiteazã expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori,
personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru
diagnosticare;
➢ menţine o rezervã asiguratã şi adecvatã de materiale pentru salonul
respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
➢ identificã infecţiile nosocomiale;
➢ investigheazã tipul de infecţie şi agentul patogen, împreunã cu medicul
curant;
➢ participã la pregãtirea personalului;
➢ participã la investigarea epidemiilor;
asigurã comunicarea cu instituţiile de sãnãtate publicã şi cu alte autoritãţi, unde
este
cazul.
respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
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o - cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o - participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al
unitatii, si masurile de protectia muncii;
- respecta programul de lucru al sectiei semnand zilnic condica de prezenta, cu
precizarea orei de incepere si de terminare a turei;
- respecta codul de etica al asistentilor medicali;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita
competentelor profesionale in conformitate cu normele legale in vigoare;
- participa si/sau initiaza activitatile de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor
medicale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu
va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
Art.122 Asistentul social din sectia cu paturi are urmatoarele sarcini:
- stabileste programul de activitate si defineste prioritatile pacientilor;
- intocmeste proiecte de interventie pentru fiecare caz social, pacient
internat in institutia in care activeaza;
- reprezinta serviciul de asistenta sociala in relatiile cu autoritatile locale,
alte institutii si organizatii neguvernamentale;
- participa la investigatiile efectuate pe teren pentru identificarea familiilor
care au pacienti internati in institutii spitalicesti;
- colaboreaza cu autoritatile locale pentru obtinerea actelor de identitate
pentru pacienti precum si cu familiile lor pentru obtinerea drepturilor ce le revin;
- colaboreaza la realizarea investigatiilor in vederea integrarii pacientului
in propria familie;
- colaboreaza cu familiile pentru realizarea activitatilor ce se impun in
vederea actiunilor de incredintare sau plasament a pacientului;
- pastreaza si actualizeaza in permanenta evidenta pacientilor internati;
- initiaza si participa la programele privind protectia sociala a bolnavului
psihic;
- intocmeste documentatia necesara, anchete sociale, etc. pentru pacientii
internati si pentru familiile lor;
- sprijina pacientii si familiile lor pentru obtinerea unor ajutoare banesti,
materiale, sociale, pensii;
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- participa la luarea deciziilor privind incadrarea pe grupe de probleme a
persoanelor care necesita protectie sociala speciala si la stabilirea modului de solutionare
a problemelor identificate;
- informeaza pe cei in cauza sau apartinatorii acestora asupra drepturilor
de care beneficiaza, conform legislatiei in vigoare, precum si asupra unitatilor de ocrotire
sociala existente;
- organizeaza si efectueaza vizite post-reintegrare si intocmeste rapoarte de
evaluare pe care le discuta cu partile implicate;
- organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru: sanatate,
reintegrare sociala, ocupationale, recreative precum si activitati de consiliere sau
terapeutice (ergoterapie);
- influenteaza relatiile dintre diferite institutii si organizatii in sensul
colaborarii intre ele in favoarea pacientilor si familiilor lor;
- promoveaza interactiunile reciproce benefice intre pacienti si societate;
- protejeaza nevoile de baza a pacientilor si asigura accesul la diferite
resurse;
- ajuta pacientii sa-si imbunatateasca competentele si capacitatea de a-si
rezolva propriile probleme;
- respecta normele (drepturile pacientului) prevazute in Legea sanatatii
mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
- cunoaste legislatia in vigoare privind problemele protectiei sociale a
bolnavului psihic;
- respecta secretul profesional si codul deontologic;
- se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale si
cele privind legislatia in vigoare din domeniul in care activeaza;
- respecta obligatiile contractuale fata de institutie;
- respecta Regulamentul intern, Regulamentul de organizare si functionare
al spitalului;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica
procedurile de interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea
la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
Art.123 Asistenta obstetrica-ginecologie,din sectia cu paturi, in afara atributiilor
prevazute la art.121 are si urmatoarele sarcini specifice:
- urmareste evolutia travaliului, sesizand medicului toate incidentele aparute;
- asista toate nasterile fiziologice sub supravegherea medicului de sectie sau de
garda;
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- acorda primele ingrijiri nou-nascutilor si raspunde de identificarea lor;
- executa orice alte atributii de serviciu incredintate.
Art.124 Asistenta medicala profil pediatrie,din sectiile si compartimentele cu
paturi, in afara sarcinilor prevazute la art.121 indeplineste si unele sarcini specifice astfel:
In Comp.Neonatologie are urmatoarele sarcini:
- verifica existenta benzii/semnului de identificare a pacientului;
- verifica identitatea nou-nascutilor veniti in salon, aspectul si starea cordonului
ombilical;
- supravegheaza in mod deosebit nou-nascutul in primele 24 de ore de la nastere,
conform indicatiilor medicului si anunta medicul de garda ori de cate ori starea nounascutului impune aceasta;
- supravegheaza indeaproape alaptarea nou-nascutului;
- se ingrijeste de colectarea laptelui de mama.
In Sectia de Pediatrie si Comp.Chirurgie si Ortopedie Infantila are urmatoarele
sarcini:
- izoleaza copiii suspecti de boli infectioase;
- efectueaza si asigura igiena personala a copiilor precum si schimbarea
scutecelor;
- urmareste dezvoltarea psihomotorie a copiilor si consemneaza zilnic greutatea,
aspectul scaunelor si alte date clinice de evolutie;
- prepara alimentatia dietetice pentru sugari, administreaza sau supravegheaza
alimentatia copiilor;
- supravegheaza indeaproape copiii pentru evitarea incidentelor sau accidentelor;
- administreaza medicamentele per os, luand masuri pentru evitarea patrunderii
acestora in caile respiratorii;
- organizeaza actiuni instructiv-educative multilaterale la copii scolari si
prescolari cu spitalizare prelungita;
- se ocupa de regimul de viata al mamelor insotitoare, urmarind comportarea lor
in timpul spitalizarii si le face educatia sanitara;
- executa orice alte atributii de serviciu incredintate.
Respecta normele in vigoare privind protectia copilului si promoveaza drepturile
copilului astfel:
- copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale;
- copilul este inregistrat imediat dupa nastere si are dreptul la un nume, dreptul de
a dobandi o cetatenie si, daca este posibil, de a-si cunoaste parintii si de a fi ingrijit,
crescut si educat de acestia;
- parintii aleg numele si prenumele copilului, in conditiile legii;
- copilul are dreptul de a-si pastra cetatenia, numele si relatiile de familie, in
conditiile prevazute de lege, fara nici o ingerinta;
- daca se constata ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de elemente constitutive
ale identitatii sale sau de unele dintre acestea, institutiile si autoritatile publice sunt
obligate sa ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii identitatii copilului.
Art.125
Asistenta
medicala
din
profilele
chirurgicale,
din
sectiile/compartimentele cu paturi, in afara atributiilor prevazute la art.121 are si
urmatoarele sarcini specifice:
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- pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii si respecta
conditiile de pastrare a sterilelor, precum si utilizarea lor in limita termenului de
valabilitate;
respecta
normele
de
asepsie
si
antisepsie
in
efectuarea
tratamentelor/pansamentelor;
- asigura pregatirea preoperatorie a pacientului;
- asigura ingrijirile postoperatorii.
Art.126 Asistenta medicala de la Sectia A.T.I. in afara sarcinilor prevazute la
art.121 are si urmatoarele atributii specifice:
- participa sub indrumarea medicului anestezist la pregatirea bolnavului
pentru anestezie;
- supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub
supravegherea medicului tratamentul intraoperator;
- urmareste evolutia postoperatorie pana la transportarea bolnavului in
sectia cu paturi, unde acesta este preluat de asistenta din sectie;
Art.127 Asistenta medicala din sectiile de psihiatrie, in afara sarcinilor prevazute
la art.121 are si urmatoarele sarcini specifice:
- se preocupa, in absenta medicului, de culegerea informatiilor de la
apartinatori in vederea completarii anamnezei obiective a bolnavului;
- participa la toate actiunile psiho-ergoterapeutice organizate in sectie;
- participa la asigurarea supravegherii si securitatii bolnavilor din sectie;
- respecta normele (drepturile pacientului prevazute in Legea sanatatii
mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice.
Art.128 Asistenta medicala care lucreaza in ergoterapie are in afara sarcinilor
prevazute la art.121 si urmatoarele sarcini specifice:
- supravegheaza efectuarea activitatilor ergoterapice, in conformitate cu indicatiile
medicului;
- urmareste si consemneaza reactia bolnavilor in raport cu obiectul muncii;
- consemneaza si informeaza medicul de orice schimbare intervenita in tabloul
psihopatologic al bolnavului precum si preferintele bolnavului pentru un anumit gen de
activitate;
- urmareste ca activitatea de ergoterapie sa aiba, in primul rand, un caracter
medical;
- scoate bolnavul din activitate la primele semne de oboseala;
- urmareste asigurarea conditiilor cat mai prielnice desfasurarii activitatii
(iluminat, aerisire, pozitii comode, etc.);
- raspunde de aplicarea masurilor privind protectia muncii;
- asigura intocmirea actelor de receptie a materialelor, a produselor executate si
completeaza fisele de munca ale bolnavilor;
- intocmeste evidenta produselor obtinute;
- participa, impreuna cu asistenta sefa si contabilul, la primirea drepturilor banesti
ale bolnavilor.
5.3 Alt personal medical
5.3.1 Infirmiera
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Art.129 Infirmiera are urmatoarele atributii:
- isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si
supravegherea asistentului medical;
- pregateste patul si schimba lenjeria bolnavului;
- ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
- ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca,
urinar, tavite renale, etc.);
- asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si
conditiile stabilite (in sectie);
- asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie;
- ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii;
- transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor) in containere speciale la
spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform
reglementarilor Regulamentului intern;
- executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din
salon;
- pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectia ciclica
(ori de cate ori este necesar);
- efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a
celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte
obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii insoteste pe cei care
necesita ajutor pentru a se deplasa;
- colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in
recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, in
vederea neutralizarii conform legislatiei in vigoare;
- ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat;
- goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care
colecteaza urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul de
catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;
- dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste
cadavrul si ajuta la transportul acestuia la locul stabilit de catre conducerea institutiei;
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medicosanitar; respecta secretul profesional;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern (halat de
culoare albastra, boneta, manusi, ecuson, papuci de interior), care va fi schimbat ori de
cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal (unghiile
taiate scurt, fara inele si bratari, parul prins);
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
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- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical sef/
coordonator privind normele de igiena si protectia muncii;
- transporta alimentele de la bucatarie pe sectii, cu respectarea normelor
igienico-sanitare in vigoare;
-asigura ordinea si curatenia in oficiile alimentare;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a
medicului;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- intretine curatenia la nivelul sectiei;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de
efectuarea si intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile comune aferente,
conform Ord M.S. 261/ 2007;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate privind colectarea,
depozitarea, transportul deseurilor periculoase conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitatea medicala (conform Ordin M.S.
nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
5.3.2

Ingrijitoare

Art.130 Ingrijitoarea are urmatoarele atributii:
- isi desfasoara activitatea sub supravegherea si indrumarea medicului si
asistentului medical;
- efectueaza curatenia saloanelor, salilor de tratament, blocurilor operatorii,
blocurilor de nastere, coridoarelor si grupurilor sanitare;
- efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor
sanitare,plostilor, urinarelor si pastrarea lor corespunzatoare;
- indeplineste toate indicatiile asistentelor sefe privind intretinerea curateniei,
salubritatii, dezinfectiei si dezinsectiei;
- respecta permanent regulile de igiena personala (cu accent pe spalatul pe maini)
si declara asistentei sefe imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile
survenite la membrii familiei;
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- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat albastru (pe
care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior, manusi,
ecuson; tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si bratari;
- aplica procedurile stipulate in codul de procedura pentru gestionarea deseurilor;
- asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura, la
rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientii;
- aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor
produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si evidenta
gestiunii deseurilor;
- efectueaza periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza
urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul
medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medicosanitar;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protectia muncii;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a
medicului;
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de
efectuarea si intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile commune aferente,
astfel: ( Ord 261/ 2006)
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf. Ordin
1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin M.S.
nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
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5.3.3

Brancardier

Art.131 Brancardierul are urmatoarele atributii:
- îsi exercită profesia în mod responsabil si conform pregătirii profesionale;
- isi desfasoara activitatea sub supravegherea si indrumarea medicului si
asistentului
medical;
- răspunde de îndeplinirea promptă si corectă a sarcinilor de muncă;
- respectă normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor
nozocomiale
prin:
(
Ord.
916/
2006
)
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a
regulamentului
de
functionare;
- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se
subordonează
si
asigură
îndeplinirea
acestora;
- are responsabilitatea mentinerii confidentialitătii îngrijirilor medicale, cu un
comportament etic fată de bolnavi si fată de personalul medico-sanitar;
transportă
bolnavii
conform
indicatiilor
primite;
- ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor si efectuează
transportul
bolnavilor
în
incinta
compartimentului;
- ajută personalul de primire si pe cel din sectii la mobilizarea bolnavilor în stare
gravă,
precum
si
la
imobilizarea
bolnavilor
agitati;
transportă
decedatii
la
camera
de
necropsie;
- asigură întretinerea curăteniei si dezinfectia materialului rulant: brancard,
cărucior
etc;
- poartă echipamentul de protectie adecvat, conform regulamentului de ordine
interioară
al
spitalului;
respectă
drepturile
pacientilor
conform
prevederilor
OMS;
participă
la
predarea-preluarea
turei
în
tot
departamentul;
- răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;
- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent
de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă,
schimbarea locului de munca, detasare sau demisie, orice declaratie publică cu referire la
fostul
loc
de
muncă
este
atacabilă
juridic;
- nu este abilitat să dea relatii despre starea sănătătii pacientilor;
- participă la cursurile de perfectionare organizate de unitate;
- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l
în
stare
de
functionare;
- aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o
perioadă anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar
fi
deces
în
familie,
îmbolnăviri
etc.);
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
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- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie,
cunoaste,
respecta
si
aplica
aceste
proceduri/
protocoale;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf. Ordin 1226/2012
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin M.S. nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile
in
propria
activitate
respectă
regulamentul
de
functionare
a
CPU;
- participă la toate sedinte de lucru ale personalului angajat la CPU;
- îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si a CPU.
5.3.4 Registrator medical
Art.132 Registrator medical are urmatoarele atributii:
1. Inregistreaza in format electronic bolnavii internati in spital si raspunde de
corectitudinea datelor introduse pentru internari continue, internari de zi,
insotitori;
2. Respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
3. Utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital;
respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pacientilor;
4. Participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
5. Inregistreaza intrarile si iesirile bolnavilor din spital si raspunde de corectitudinea
datelor, tinand legatura cu Serviciul financiar- contabil pentru indeplinirea
formelor legale;
6. Calculeaza costul total al spitalizarii partilor vatamate prin accidente rutiere,
accidente de munca, loviri si alte vatamari corporale, intocmind ulterior decontul
de cheltuieli emis de catre asistentele sefe de sectii/compartimente, in baza
desfasuratorului de servicii medicale acordate si raspunde de corectitudinea
datelor;
7. Inregistreaza cererile de pe sectii/ compartimente pentru investigatiile de inalta
performanta ( CT, RMN, angioCT );
8. Acorda informatii apartinatorilor despre sectia si salonul unde sunt internati
bolnavii;
9. Tine legatura cu asistentele sefe pentru ca fiecare bolnav sa dispuna de actele
doveditoare de asigurat, iar in cazul in care bolnavul nu are aceste acte anunta
intocmirea notelor de plata;
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10. Incaseaza coplata si intocmeste chitanta corespunzatoare; preda zilnic sumele la
secretariatul institutiei;
11. Stampileaza condicile de medicamente, retetele, adeverintele medicale, concediile
medicale;
12. Tine in evidenta blocul de certificate de deces pe spital precum si evidenta
ultimului numar al condicilor de medicamente;
13. Intocmeste graficul de lucru si pontajul pentru personalul de la Biroul de internari;
14. Realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii biroului conform normelor
stabilite, in colaborare cu directorul de ingrijiri si raspunde de aceasta fata de
administratia institutiei;
15. Asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai
in interesul bolnavilor;
16. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform pregatirii profesionale si
cerintelor postului;
17. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 );
18. Respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
19. Respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii,
astfel:
o - cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o - participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
20. Respecta si apara drepturile pacientului;
21. Pastreaza un comportament etic fata de bolnavi, apartinatori si fata de personalul
medico-sanitar si auxiliar cu care vine in contact;
22. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele din dotare;
23. Poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern, care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie;
24. Se procupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau
alte forme de educatie continua;
25. Anunta seful ierarhic superior asupra imbolnavirilor personale sau a oricaror
evenimente survenite care impun schimbarea graficului de lucru;
26. Respecta normele de igiena, normele de protectia muncii si normele P.S.I.;
27. Respecta prevederile Regulamentului intern precum si Regulamentul de
Organizare si Functionare al unitatii;
28. Indeplineste orice alte sarcini de serviciu ce se ivesc sau sunt trasate de
conducatorul ierarhic superior;
29. Isi desfasoara activitatea sub coordonarea asistentului sef de unitate.
30. pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
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contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
31. se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
5.3.5 Gipser
Art.133 Gipserul are urmatoarele atributii:
- isi desfasoara activitatea in unitati sanitare sub indrumarea
si supravegherea asistentului medical;
- pregateste materialele necesare efectuarii aparatelor gipsate, si a
imobilizarii provizorii sau definitive;
- efectueaza la indicatia medicului imobilizarea provizorie sau definitiva a
entorselor, luxatiilor, fracturilor;
- indeparteaza aparatele gipsate, la indicatia medicului si le transporta la
tomberon;
- asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in
locurile si conditiile stabilite (in sectie);
- asigura si participa la transportul pacientilor imobilizati in vederea
examinarilor radiologice;
- asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie;
- transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor) in containere speciale
la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform
reglementarilor Regulamentului intern;
- efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor
si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a
celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta,
utilizate, in recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de
depozitare, in vederea neutralizarii (conform Ord.M.S.219/2002);
- ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului
imobilizat;
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul
medico-sanitar; respecta secretul profesional;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern (halat
de culoare albastra, boneta, manusi, ecuson, papuci de interior), care va fi schimbat ori de
cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal (unghiile
taiate scurt, fara inele si bratari, parul prins);
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si
Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale;
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- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind
normele de igiena si protectia muncii;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical
sau a medicului;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- intretine curatenia la nivelul sectiei;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
5.3.6 Muncitor necalificat
Art.134 Muncitorul necalificat are urmaroarele atributii:
- isi insuseste metodica de comportare cu bolnavul si atitudinea
binevoitoare, politicoasa si corecta fata de acesta, asigurand ordinea si disciplina fata de
munca;
- asigura organizarea locului de munca (materie prima, utilaje, etc.);
- urmareste desfasurarea unei activitati de calitate;
- depune activitate proprie, adoptandu-se normelor psihiatrice, in vederea
antrenarii cu tact a bolnavului, a obisnuirii acestuia cu regimul de munca, disciplina,
igiena, a tinutei corecte etc. ;
- asigura protectia muncii bolnavului si preia etapele mai dificile si
periculoase ale activitatii;
- semnaleaza personalului medical orice modificare a comportamentului si
starii psihice a bolnavilor;
- semnaleaza din timp necesarul de material in vederea desfasurarii
activitatii in bune conditiuni;
- participa alaturi de asistenta sefa la intocmirea evidentelor pentru fiecare
bolnav privind cantitatea si calitatea muncii;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale;
- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind
normele de igiena si protectia muncii;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului sef sau a
medicului;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- intretine curatenia la nivelul sectiei;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
5.3.7 Spalatoreasa
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Art.135 Spalatoreasa de la Centrul de Sanatate Iara are urmatoarele atributii:
- raspunde de starea igienico- sanitara la locul de munca si a utilajelor pe
care le foloseste;
- primeste materialele necesare spalarii rufelor, pe care le utilizeaza
conform normelor;
- executa curatenia la locul de munca;
- efectueaza dezinfectia rufelor inainte de inmuiere si spalare;
- dupa spalare si uscare,rufele trebuie calcate si controleaza starea
acestora;
- preda rufele curate,spalate,calcate ce urmeaza a fi date in folosinta;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat albastru
(pe care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior, manusi,
ecuson. Tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si bratari;
- respecta Regulamentul intern si Regulementul de Organizare si
Functionare;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
CAPITOLUL 6
FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS
6.1 Organizare, atributii
Art.136 Scopul organizarii este acela de a asigura calitatea activitatii prestate de
fiecare persoana din colectivul farmaciei.
Aceasta activitate este efectuata in farmacie de catre farmacistul sef si intreg
personalul farmaciei,cu respectarea responsabilitatilor descrise in fisa postului fiecarei
persoane din Farmacia Spitalului Municipal Turda.
Art.137 Documente de referinta sunt:
- Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare
- Ordinul MS nr. 962/2009, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificarile şi completarile
ulterioare
- Ordinul MS nr. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de buna practica
farmaceutica
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- Legea nr. 95/2006, privind Reforma în domeniul sanataţii,Titlul
XVII,Medicamentul
- Legea nr.53/2003,Codul Muncii
Art.138 Organizarea personalului farmaciei stabileste atributiile personalului
farmaciei, responsabilitatile personalului descrise in fisa postului fiecarei persoane din
colectiv, in functie de competente si modul de instruire si evaluare a performantelor
profesionale a fiecarei persoane.
Prin aceasta activitate se stabilesc responsbilitaţile si descrie metodele prin care se
asigura ca personalul implicat în asigurarea calitaţii, în activitatea farmaceutica are
stabilite atribuţii potrivit competenţei şi este instruit corespunzator.
Art.139 Farmacistul sef se îngrijeste ca în farmacie sa existe dosare ale fiecarei
persoane, care are atribuţii legate de aplicarea procedurilor în activitatea profesionala a
farmaciei.
Acest dosar cuprinde urmatoarele documente:
- contract de munca;
- fisa postului;
- curriculum vitae actualizat;
- fisa de aptitudine eliberata de medicul specialist de medicina muncii;
- fisa de instruire individuala privind securitatea şi sanatatea în munca;
- fisa individuala de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţa;
- Certificat de Membru al asociaţiei profesionale (după caz);
- asigurare de malpraxis (farmacişti şi asistenţi);
-date de identificare personala (copie carte de identitate);
-evidenta educatiei profesionale continue(farmacisti si asistenti)
Art.140 Fisa postului pentru personalul de specialitate se întocmeste, se verifică,
se actualizeaza de catre conducere si de farmacistul sef.
6.2 Atributii farmacist sef farmacie
Art.141 Farmacistul şef are în fisa postului urmatoarele :
- atribuţii generale, conforme cu pregatirea profesionla;
- atribuţii individualizate, în funcţie de specificul farmaciei, de capacitaţile şi abilitaţile
fiecarei persoane.
In exercitarea atributiilor sale farmacistul sef este subordonat Conducerii Spitalului in
cadrul caruia functioneaza farmacia ,ca sectie a acestuia si are in subordine personalul
farmaciei.
La elaborarea fisei postului pentru farmacistul şef, conducerea unitatii prevede :
- organizează şi raspunde de activitatea farmaciei, în ansamblul ei;
- se asigura ca există personal suficient, pentru a permite funcţionarea farmaciei
conform orarului declarat, astfel încât sa lucreze permanent cel puţin un farmacist în
farmacie;
-face parte din Consiliul Medical al Spitalului;
-face parte din Comisia Medicamentului;
-participa la Raportul de garda in vederea imbunatatirii permanente a actului terapeutic
si face parte din colectivul de Farmacovigilenta;
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-respecta, aplica şi controlează aplicarea Regulilor de buna practica farmaceutica, prin
procedurile elaborate;
- respecta şi controleaza normele de etica şi deontologie ale personalului de specialitate;
- îndruma activitatea studenţilor în practica în conformitate cu planul de învaţamânt al
UMF;
- se informeaza asupra legislaţiei în vigoare si trebuie sa fie la curent cu noutaţile în
domeniul de specialitate;
- participa la cursuri de Educaţie farmaceutica continua, acreditate de Colegiul
Farmacistilor din România;
- asigura un program periodic de instruire a personalului din subordine;
- pe perioada absenţei din farmacie ,deleaga un farmacist înlocuitor prin decizie;
- stabileste şi menţine o relaţie de colaborare cu medicii din spital si cu ceilalţi
profesionisti din domeniul sanataţii;
- respecta ROF şi RI;
- ţine legatura permanent cu organizaţia profesionala , careia ii aduce la cunostinta orice
modificare de personal, sau a conditiilor initiale de organizare si functionare ;
- în exercitarea profesiei, întreaga activitate va fi îndreptata spre binele bolnavului;
- asigură aprovizionarea ritmica şi constanta a farmaciei cu medicamente şi alte produse
de sanatate ,numai de la distribuitorii autorizaţi, respectând prevederile Legii
medicamentului;
- controleaza şi executa operaţiunile de gestiune ale farmaciei;
-efectueaza receptia calitativa şi cantitativa pe baza facturii emise de furnizori verificând
seria şi termenul de valabilitate;
- raspunde, executa si controleaza prepararea, conservarea si eliberarea preparatelor
magistrale si oficinale;
- raspunde si controleaza eliberarea medicamentelor ,conform metodei primul
intrat/primul iesit , în funcţie de serie şi termen de valabilitate;
- raspunde de eliberarea, depozitarea, evidenţa în conformitate cu legislaţia în vigoare, a
produselor psihotrope şi stupefiante;
- asigura si executa eliberarea medicamentelor pe baza de prescripţie medicala, cu
respectarea prevederilor legii;
-are obligaţia sa respecte dreptul fiecarei persoane la asistenţa cu medicamente, fara
discriminare, sa respecte valorile morale, culturale, etnice ale pacienţilor ;
- are obligaţia sa pastreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor decurse din
serviciile farmaceutice;
- are obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor, programului informatic, întregii
activităţi desfasurate în farmacie;
- supraveghează menţinerea curaţeniei şi a masurii de dezinsecţie în farmacie ;
- asigura aplicarea procedurilor pentru asigurarea calitaţii activitaţii profesionale în
farmacie;
- raspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei, de gestiunea valorica a acesteia, cât şi
de integritatea partimoniului;
- raspunde de masurile luate, privind protecţia informaţiei şi a suportului acesteia
împotriva pierderii, degradarii sau a folosirii acestora de catre persoane neautorizate;
- raspunde de instruirea personalului din subordine, în privinţa respectarii normelor de
protecţia muncii şi a normelor privind situaţiile de urgenţa;
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- coopereaza cu medicul ,în legatura cu schema terapeutica în cazul asocierilor de
medicamente şi a prescrierii de reţete magistrale;
- nu îndeplineşte aceasta funcţie într-o alta unitate farmaceutica;
- întocmeste lunar graficul de lucru al personalului de specialitate, astfel încât pe toata
perioada programului de lucru sa existe un farmacist în farmacie;
-are încheiata asigurare de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala.
Art.142 Privind eliberarea medicamentelor in regim de urgenta are urmatoarele
atributii:
- Farmacistul sef se asigura ca in Farmacie exista un stoc de medicamente adecvat
cererii sectiilor, ca farmacia poate onora toate cererile de produse in timp util, ca toate
produsele(medicamente si/su alte categorii de produse de uz uman premise a fi
comercializate in farmacii, conform legii) care fac obiectul aprovizionarii indeplinesc
conditiile legale (punere pe piata, legalitatea distributiei).
- Fiecare sectie are obligatia de a asigura la aparatul de urgenta,
medicamenteleconsiderate strict necesare pentru potentiale cazuri de urgenta, conform
unui barem minimal stability. Baremul este aprobat de medical sef al sectiei si directorul
medical al spitalului si contine medicamente de urgenta specifice sectiei respective, in
cantitati suficiente pentru o perioada stabilita.
- La indicatia medicului, in situatii de urgenta cand nu sunt medicamente
suficiente in dulapul de urgenta, asistenta medicala de pe sectie se prezinta la farmacie cu
condica de aparat, semnata si parafata de medical care a facut recomandarea. Daca
medicamentele sunt solicitate dupa terminarea programului de lucru a farmaciei precum
si in zilele de sarbatori legale potrivit legii, se face o solicitare telefonica la farmacistul
sef sau la alta persoana desemnata de acesta indifferent de ora urgentei. Numarul de
telefon si numele persoanei desemnate se afla la Comp.Primiri Urgente.
- Eliberarea medicamentelor in regim de urgenta se face cu respectarea procedurii
de eliberare a medicamentelor din farmacie: verificarea condicii, pregatirea
medicamentelor, eliberarea lor si introducerea in sistemul informatic al farmaciei.
- Farmacistul sau asistentul de farmacie se asigura ca transportul medicamentelor
se face in conditii ce asigura securitatea medicamentelor.
- Farmacistul sef este responsabil de activitatea de eliberare si livrare in regim de
urgenta a medicamentelor catre personalul de specialitate si desemneaza persoanele de
specialitate din farmacie pentru aceasta activitate.
Art.143 Farmacistul are urmatoarele atributii:
La elaborarea fisei postului pentru farmacisti, farmacistul şef prevede urmatoarele:
- respectă Regulile de buna practica farmaceutica şi Codul de etica şi deontologie
profesionala;
- supravegheaza activitatea asistentului;
- îndruma activitatea studenţilor;
- se informeaza asupra legislaţiei în vigoare, trebuie sa fie la curent cu noutaţile în
domeniul de specialitate
-întreaga sa activitate profesionala este îndreptata spre binele bolnavului
- asigura aprovizionarea ritmica şi constanta a farmaciei cu medicamente şi alte produse
de sanatate numai de la distribuitorii autorizaţi;
- efectueaza recepţia calitativa şi cantitativa, pe baza facturii emise de furnizori,
verificând seria şi termenul de valabilitate;
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- controleaza şi executa operaţiuni de gestiune ale farmaciei, dupa caz;
- raspunde şi controlează eliberarea medicamentelor, conform metodei primul intratprimul ieşit ,în funcţie de serie şi termen de valabilitate;
- răspunde şi execută prepararea, conservarea şi eliberarea preparatelor magistrale şi
oficinale;
- îndrumă şi supraveghează activitatea asistenţilor de farmacie angajaţi sau a celor aflaţi
în practică;
- răspunde de eliberarea, depozitarea, si evidenţa, în conformitate cu legislaţia în
vigoare,a produselor psihotrope şi stupefiante;
- are obligaţia să respecte dreptul fiecărei persoane la asistenţa cu medicamente, fără
discriminare, să respecte valorile morale, culturale si entice ale pacienţilor săi;
- are obligaţia de a pastra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor decurse din
serviciile farmaceutice acordate asiguraţilor;
- are obligaţia de a informa corect pacientul,asupra tuturor aspectelor legate de
medicament, mod de administrare, doze, reacţii adverse, efecte secundare şi preţ;
- are obligaţia de a informa pacienţii asupra drepturilor acestora, cu privire la eliberarea
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală;
- are obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor programului informatic, a întregii
activităţi;
- aplică procedurile de asigurare a calităţii în activitatea profesională, pentru care este
responsabil şi răspunde;
- urmează programele de instruire profesională , acreditate de Colegiul Farmaciştilor din
România;
- are obligaţia să respecte programul de lucru şi numărul de ore înscrise în contractul de
muncă;
- supraveghează menţinerea curăţeniei şi a măsurilor de distrugere a deşeurilor şi a
masurilor de dezinsecţie;
- răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia cât şi
de integritatea partimoniului;
-respectă normele de protecţia muncii şi normele privind situaţiile de urgenţă;
-răspunde de măsurile luate ,privind protecţia informaţiei şi a suportului acesteia
împotriva pierderii, degradării sau a folosirii lor de către persoane neautorizate;
- ca înlocuitor al şefului de farmacie, în lipsa acestuia ,îl reprezintă în faţa organelor de
control de specialitate;
- ţine permanent legatura cu comisiile de specialitate ale Colegiului Farmaciştilor;
- cooperează cu medicul, în legatură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de
medicamente şi a prescrierii de reţete magistrale;
- înlocuieşte prin decizie farmacistul şef pe o anumita perioadă, în conformitate cu
prevederile legii;
- are încheiată asigurare de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională.
6.3 Atributii asistent de farmacie
Art.144 Asistentul de farmacie are urmatoarele atributii:
La elaborarea fişei postului pentru asistenţi, farmacistul şef prevede urmatoarele:
- îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea directă a unui farmacist;
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-are in subordine personalul auxiliar ;
- asigură eliberarea produselor medicamentoase şi conservarea acestora, cu excepţia
produselor stupefiante şi psihotrope;
- participă ,alături de farmacist, la recepţia cantitativă şi calitativă a medicamentelor;
- eliberează ,sub îndrumarea farmacistului, medicamentele pe baza de prescripţie
medicală;
- respectă Regulile de bună practică farmaceutică şi Codul de etică şi deontologie al
asistentului;
- participă la cursuri de educaţie profesională continuă, conorm regelmentărilor;
- se informează şi cunoaşte legislaţia sanitară şi farmaceutică în vigoare;
- respectă ROF şi RI;
- are obligaţia să respecte dreptul fiecărei persoane la asistenţa cu medicamente,
fără discriminare, să respecte valorile morale, culturale si etnice ale pacienţilor săi;
- are obligaţia să păstreze confidenţialitatea ,asupra tuturor informaţiilor decurse din
serviciile farmaceutice;
- are obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor, programului informatic,precum si a
întregii activităţi desfăşurate în farmacie;
- desfăşoară alte activităţi, potrivit competenţei, în aplicarea procedurilor de lucru;
- divizează şi ambalează ,sub îndrumarea farmacistului, produsele oficinale elaborate în
farmacie;
- aranjează în rafturi medicamentele, conorm regulilor stabilite;
- are obligaţia de a respecta programul de lucru şi numărul de ore înscrise în contractual
individual de muncă;
- respectă normele de protecţia muncii şi normele privind situaţiile de urgenţă;
- participă la menţinerea curăţeniei, ordinii şi a condiţiilor de igienă din farmacie;
- răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia ,cât şi
de integritatea produselor pe durta conservării lor în farmacie;
- are încheiată asigurare de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională.
6.4 Atributii ingrijitoare
Art.145 Ingrijitoarea din cadrul farmaciei are urmatoarele atributii :
-este subordonata farmacistului sef, farmacistului si asistentului de farmacie;
-face curatenie in incaperile farmaciei;
-spala vesela si ustensilele ,intretine in stare de curatenie aparatura si mobilierul ;
-sesizeaza farmacistul sef in legatura cu orice deteriorare a incaperilor si instalatiilor ;
-primeste si raspunde de inventarul necesar curateniei;
-evacueaza rezidurile si le depoziteaza corespunzator la locul indicat;
-efectueaza curatenia cu respectarea regulilor de igiena stabilite in farmacie.
Art.146 Instruirea profesională a farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie se
desfăşoară conform următoarelor principii :
- pregătirea profesională este continuă si se desfăşoară pe toată durata carierei;
- pregătirea profesională este planificată, conform unui program stabilit de
farmacistul şef;
- pregătirea profesională este evaluată de către farmacistul şef, prin aplicabilitatea în
practică a cunoştinţelor;
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- pregătirea profesională este adecvată evoluţiei practicii actuale farmaceutice.
Art.147 Farmacistul şef stabileşte planul anual de pregătire al fiecărui farmacist,
astfel încât să existe un echilibru între diferitele forme de pregătire ale programului EFC.
Fiecare farmacist participă la programele de educaţie farmaceutică continuă, astfel
încât să realizeze minim 40 de credite EFC anual, certificate cu documente.
La sfârşitul fiecărui program EFC, farmacistul analizează, împreună cu farmacistul
şef
posibilităţile de aplicare a cunoştinţelor dobândite în activitatea curentă.
Documentele, care atesta pregătirea farmacistului, se arhivează în dosarul personal
şi
se comunică la Colegiul Farmaciştilor din România.
La nevoie, se solicită Colegiului Farmaciştilor din România eliberarea de
documente
care certifică numărul de credite îndeplinit anual.
Finanţarea educaţiei profesionale continue se relizează de angajat şi de angajator,
conform legii.
Art.148 Farmacistul şef stabileşte planul anual de pregătire al fiecărui asistent de
farmacie, astfel încât să existe un echilbru între diferitele forme de pregătire ale
programului de educaţie profesionala continua.
La sfîrşitul fiecărui program, asistentul analizează împreună cu farmacistul şef
posibilităţile de aplicare a cunoştinţelor dobândite în activitatea curentă.
Documentele ,care atesta pregătirea asistentului, se arhivează în dosarul personal.
La nevoie, se solicită Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România,
eliberarea de documente ,care certifică numărul de credite îndeplinit anual.
Finanaţarea educaţiei profesionale continue se relizează de angajat şi de angajator,
conform legii
Art.149 Documentatia farmaciei:
➢ Lista de luare la cunoştinţă a atributiilor
➢ Tabelul modificărilor şi revizuirilor atributiilor
➢ Pentru fiecare persoană din colectiv, după caz:
- fişa postului;
- asigurare de răspundere civilă pentru greşeli profesionale;
- contracte de muncă;
- certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România (validat anual);
- certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
(validat
anual);
- Curriculum vitae actualizat;
- fisa de aptitudine eliberata de medicul specialist in medicina muncii;
- fisa de instruire individuala ,privind securitatea si sanatatea in munca;
- fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
Art.150 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Conducerea:
- stabileşte, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, fişa postului pentru
farmacistul şef.
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Farmacistul şef:
- stabileşte şi actualizează fişa postului pentru fiecare angajat implicat în activitatea
farmaceutică;
-instruieşte personalul privind aplicarea procedurilor de lucru în activitatea profesională;
- organizează programe periodice de instruire a personalului din subordine;
- coordonează şi stabileşte circuitul personalului în farmacie, astfel încât utilizarea
resurselor umane să fie cât mai eficientă, dar adecvată volumului de activitate a
farmaciei, încât să fie întâmpinat riscul oricărei erori;
- întocmeşte lunar graficul de lucru al personalului de specialitate ,astfel încât pe toată
perioada programului de lucru să îşi desfăşoare activitatea cel puţin un farmacist în
farmacie;
- comunică orice modificare a personalului, în termenul cel mai scurt, instituţiilor
interesate;
- urmăreşte realizarea progamelor de instruire profesională şi orientează participarea
farmaciştilor şi a asistenţilor de farmacie la programe de educaţie utile şi aplicabile în
activitatea curentă
CAPITOLUL 7
PROCEDURA DE TRANSFER INTECLINIC AL PACIENTULUI CRITIC
Art.151 Scopul acestei proceduri este de a stabili un set unitar de reguli pentru
respectarea normelor legale referitoare la intocmirea fişei medicale de transfer
interclinic.
Art.152 Procedura se aplică de către şoferi, de către medicii din spital care
solicită ambulanţa, de către manager şi director financiar –contabil care aprobă
solicitarea.
7.1 Definiţii si abrevieri
Art.153 Definiţii:
Pacient critic - pacient cu functiile vitale instabile sau cu afectiuni care pot avea
complicatii ireversibile necesitand investigatii, interventii si/sau ingrijiri medicale
speciale Acordate de catre o echipa complexa, pluridisciplinara, intr-o clinica sau sectie
de terapie intensiva generala sau specializata;
Transfer interclinic - transferul unui pacient intre doua unitati sanitare, din care unitatea
sanitara care primeste pacientul este de un nivel de competenta si/sau dotare mai mare
decat unitatea sanitara care trimite pacientul;
Spital sau unitate sanitara trimitatoare - oricare unitate sanitara cu paturi al carei personal
medical decide transferul unui pacient catre o alta unitate sanitara cu paturi in vederea
asigurarii unor ingrijiri medicale de grad mai inalt de complexitate decat cele care sunt
asigurate in acea unitate din cauza lipsei de competenta si/sau dotare necesara;
Spital sau unitate sanitara primitoare - spital regional, spital judetean sau o clinica
universitara care poate asigura ingrijirile complexe si complete unui pacient transferat
pentru o anumita patologie;
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Medic responsabil de organizarea transferului - medic care raspunde, prin functia si
competenta pe care le detine, de organizarea transferului la nivelul unitatii care solicita
transferul sau la nivelul unitatii primitoare;
Acord de colaborare - Acord care se semneaza intre unitatile potential trimitatoare si
unitatile potential primitoare, prin care se stabilesc regulile de transfer, procedurile de
lucru si datele de contact in vederea aplicarii prevederilor acestui Ordin;
Pacient critic internat - pacient critic pentru care s-au completat si inregistrat actele de
internare intr-o unitate sanitara cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind
preluata de o sectie sau clinica din cadrul spitalului sau unitatii sanitare;
Pacient critic neinternat - pacient critic pentru care nu s-au inregistrat actele de internare,
aflandu-se in unitatea de primiri urgente sau compartimentul de primiri urgente al unitatii
sanitare respective, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind a medicului din cadrul
unitatii de primiri urgente, al compartimentului de primiri urgente sau, in lipsa unei
structuri de primire a urgentelor cu personal propriu, a medicului care asigura garda de
urgenta in unitatea sanitara respectiva;
Serviciul care efectueaza transferul - serviciul care efectueaza transferul cu mijloacele
aflate in dotare si personal propriu sau serviciul care asigura personalul de transfer,
utilizand mijloacele puse la dispozitie de un serviciu de urgenta prespitaliceasca sau de o
alta institutie care detine mijloacele necesare;
Unitate de terapie intensiva mobila - o ambulanta tip C dotata complet cu echipamentele,
medicamentele si materialele necesare Acordarii ingrijirilor la nivel de terapie intensiva
de catre personal competent si experimentat in domeniu;
Echipaj de urgenta - echipaj de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca condus de
un medic sau, dupa caz, de un asistent medical cu pregatire specifica, care detine in
dotare echipamentele, materialele si medicamentele necesare ingrijirii corecte, pe durata
transferului unui pacient critic, in conditiile minime necesare de siguranta, precum si
competentele si experienta necesare ingrijirii pe durata transferului pacientului respectiv;
Persoanele responsabile de evaluarea pacientilor si organizarea transferului - persoanele
din ambele unitati sanitare, unitatea trimitatoare si unitatea primitoare, precum si
persoanele din alte institutii implicate in organizarea transferului interclinic si efectuarea
acestuia. Aceste persoane sunt desemnate, in prealabil, de conducerile unitatilor implicate
dupa functiile si competentele necesare organizarii unui transfer interclinic al unui
pacient critic. Persoane care detin functiile si competentele necesare organizarii
transferului se afla in permanenta in spital (de exemplu: medic sef de garda din cadrul
unitatii de primire a urgentelor (UPU), chirurg de garda, internist de garda etc.), ele
neputand fi limitate la persoane cu functii unice (sef de sectie, manager etc.);
Pacient critic netransportabil - pacientul aflat in stop cardiorespirator sau pacientul care
se afla intr-o stare critica care necesita investigare, interventie imediata cu scopul salvarii
vietii si/sau ingrijiri complexe intr-o sectie de terapie intensiva, fara de care nu va
supravietui sau va suferi complicatii ireversibile, cu conditia ca unitatea sanitara in care
se afla sa aiba posibilitatea din punct de vedere al resurselor tehnico-materiale, precum si
al resurselor umane de a acorda ingrijirile necesare. Daca transportul unui pacient critic
catre o alta unitate reprezinta unica sansa de diagnosticare si/sau rezolvare definitiva in
vederea salvarii vietii acestuia, pacientul este considerat transportabil indiferent de starea
acestuia si riscurile posibil a aparea pe durata transportului, cu conditia asigurarii
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conditiilor adecvate de transport din punct de vedere tehnic, precum si din punct de
vedere al resurselor umane necesare.
Art.154 Documente de referinţă:
● SE CEN/TS 15224:2009 – Servicii de sănătate. Sisteme de management al
calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000
● Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzțnd
standardele de management /control intern la enititătile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial.
● Ordin nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
● Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
● Ordin numarul 1091 din data 07-09-2006 privind aprobarea protocoalelor de
transfer interclinic al pacientului critic
Art.155 Descrierea procedurii:
Transferul interclinic al pacientului critic este aplicabil în cazul transferului unui pacient
critic între două unităţi sanitare, atunci când transferul are loc către o unitate cu capacitate
terapeutică mai mare decât unitatea care solicită transferul.
Transferul interclinic:
Scopul principal al transferului este asigurara asistentei medicale optime pentru pacient.
Inainte de efectuarea transferului medicul curant sau medicul de gardă are obligatia sa
evalueze pacientul si sa-i asigure tratamentul necesar stabilizarii in vederea transferului,
examinarile si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisa pacientului. O copie a
acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde este transferat. Medicul are obligatia sa il
informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibililor
beneficii ale transferului, consemneaza aceasta informare. Acceptul pacientului sau
apartinatorilor se obtine inaintea inceperii transferului. In cazul in care acceptul nu poate
fi obtinut, acest lucru este demonstrat si motivele sunt explicate in fisa pacientului.
Acceptul pentru transfer se obtine de la spitalul care primeste pacientul, inaintea inceperii
transferului cu exceptia cazurilor in care pacientul necesita un transfer de urgenta fiind
instabil hemodinamic sau in pericol vital iminent. Documentatia ce cuprinde starea
pacientului, investigatiile efectuate, rezultatele, medicatia administrata etc. sunt copiate si
transmise spitalului care primeste pacientul, investigatia imagistica precum si alte teste
vor fi trimise cu documentatia medicala a pacientului.
Art.156 Persoane responsabile de evaluarea pacientului si organizarea
transferului:
1.medicul de sectie;
2.medicul de garda(dupa caz);
Art.157 Responsabilitatea medicului care cere transferul:
Identifica pacientul cu indicatie pentru transfer;
Initiaza procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare;
Asigura stabilizarea maxim posibila a pacientului;
Determina modalitatea de transfer, prin consultarea cu serviciul care asigura transferul;
Evita intarzierile nejustificate din punct de vedere medical;
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Asigura pastrarea unui nivel adecvat si constant de ingrijire pe durata transferului, pana la
preluarea pacientului de catre medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea
transferului a componentelor echipajului si a nivelului de dotare necesar pentru
realizarea in cele mai bune conditii a transferului.
Transfera documentatia si rezultatul investigatiilor catre unitatea primitoare .
Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului. Medicul care solicita transferul are obligatia
sa se asigure ca :
Transferul se efectueaza de personal calificat care detine echipamente si medicamente
necesare pentru a face fata eventualelor complicatii
Exista medicamente suficiente pe timpul transferului, acestea se asigura de unitatea care
solicita transferul ,pentru toata durata acestuia.
In lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera
pacientul asigura personal de insotire.
Medicul care solicita transferul are obligatia de a mentiona componentele echipajului
care sa asigure transferul si dotarea necesara in acest scop.
Art.158 Informatii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul;
a.numele pacientului,persoane de contact ,numar de telefon;
b.istoricul afectiunii;
c.in caz de trauma,mecanismul leziunii,data si ora accidentului;
d.afectiuni/leziuni identificate;
e.antecedente medicale;
f.medicatia administrata si medicatia curenta ;
g.medicul curant al pacientului si date de contact;
h.semne vitale la sosire in spital;
i.masuri terapeutice efectuate si rezultate obtinute;
j,diagnostice,rezultatele testelor si ale analizelor de laborator;
k.solutii intravenoase administrate;
l.semnele vitale ,GCS,masurate si documentate periodic in spitalul care cere
transferul;
m.fisa medicala din prespital,daca pacientul a ajuns cu ambulanta;
n.fisa medicala de transfer interclinic;
o.numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul;
p.numele si datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;
q.numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat
transferul.
Art.159 Criterii de transfer al pacientului netraumatizat :
Criterii generale:
a.pacientul se afla in stare critica si necesita investigatii,ingrijiri de specialitate
intr-o unitate de urgenta;
b.spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia
(IMA, AVC recent instalat)
Criterii specifice:
a.pacient cu stare de constienta alterata,necesitind investigatii (TI/IOT),ventilatie
mecanica;
b.anevrismul disecant de aorta;
c.hemoragie cerebrala :
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d.hipotermie;
e.IMA;
f.pacient in soc,necesita IOT/ventilatie mecanica:
g.pacient instabil ce necesita investigatii avansate ce nu pot fi efectuate in spital;
h.intoxicatii;
i.anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul protocol de transfer si vor fi
completate de persoanele responsabile de evaluarea pacientului si organizarea
transferului.
Art.160 Fisă medicală de transfer interclinic :
FISA MEDICALA de transfer interclinic al pacientului critic
Spitalul
care
solicita
transferul:_____________________________________________________
Sectia
______________________________
Medicul_____________________________________
Date de contact ale medicului: tel. fix _________________ int. _____ tel. mobil
_______________
Pacientul:
Nume ________________________ prenume ______________________ sex _____
varsta______
Domiciliu
in
judetul
_______________
localitatea
_____________
str.
_______________ nr. ___
apt. _______ etaj ________ tel. ______________________
Persoana de contact din partea pacientului:
Nume ____________________ prenume _______________ in calitate de ____________
tel. _____
Data
la
care
se
realizeaza
transferul
____________________________________________ (zi/luna/an)
Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de catre unitatea primitoare
_______________
(ora - minut)
Modalitatea de solicitare:
telefonic
fax
Spitalul/Clinica
la
care
este
trimis
pacientul:_____________________________________________
Transferul a fost autorizat la spitalul primitor
Sectia
_________________________________________
Medicul
__________________________
Date de contact ale medicului: tel. fix ___________________ int. ____ tel. mobil
______________
Ora la care s-a primit autorizarea transferului de catre unitatea primitoare
__________________
(ora - minut)
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Transferul inca nu a fost autorizat de spitalul primitor, insa cazul constituie o urgenta
majora ce nu poate astepta autorizarea transferului. (In aceasta situatie medicul din
spitalul care trimite pacientul are obligatia de a informa spitalul primitor in cel mai scurt
timp posibil, inaintea sosirii pacientului la destinatie, fie prin informarea unitatii de
primire a urgentelor sau direct a medicului de garda la sectia la
care este trimis
pacientul).
Istoric/anamneza:
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
Diagnostic/diagnostic prezumptiv:
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
_________
Motivele solicitarii de transfer interclinic:
Pacient instabil, transferat la o unitate sanitara cu nivel de competenta si/sau dotare mai
mare decat unitate sanitara care trimite pacientul.
Transfer dupa stabilizare, in vederea asigurarii unor ingrijiri medicale de un grad mai
complex decat cel care poate fi asigurat in acea unitate sanitara din cauza lipsei de
competenta si/sau dotare necesara
CAPITOLUL 8
COMPARTIMENTUL PRIMIRI URGENTE
8.1 Procedura de documentare a pacientilor
Art.161 Documentarea asistenţei medicale de urgenţă în CPU :
(1) La sosirea în UPU sau CPU pacientului i se va întocmi o fişă individuală de
urgenţă.
(2) Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu
investigarea,consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din CPU în
vederea internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la
domiciliu.
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(3) CPU au obligaţia să utilizeze în acest scop modelul fişei prevăzut în anexa nr.
3/ ORDIN Nr. 1706 din 2 octombrie 2007
(4) Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă
la acordarea
asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de
specialitate, şi este
contrasemnată şi parafată de medicul responsabil de tură înaintea plecării definitive a
pacientului din CPU.
(5) Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie.
(6) Fişele vor fi păstrate în CPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva
spitalului.
(7) În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie
a fişei medicale din CPU, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţiilor
efectuate.
(8) La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind
cazurile de traumă sau alte categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic
acut sau de accidente vasculare cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze de date
judeţene, regionale sau naţionale.
(1) La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU/CPU
echipei din tura următoare, se va întocmi un raport de tură care se semnează de către
medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă şi de medicul şi asistentul
responsabili de tură din tura următoare.
(2) Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef ai
CPU şi se păstrează în CPU cel puţin un an de la întocmire.
(3) Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă
conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate sau respectivul CPU.
(4) Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să
consemneze în raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al
activităţii, indiferent de natura acestora. Medicul-şef al CPU va fi informat telefonic dacă
problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să
afecteze grav funcţionalitatea
CPU.
Echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la CPU are
obligaţia completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un
exemplar va fi ataşat fişei individuale de urgenţă din CPU, devenind parte integrantă a
acesteia.
Lunar, în prezenţa medicului-şef al CPU ori a locţiitorului acestuia, se va realiza
un raport de morbiditate şi mortalitate în cadrul unităţii în prezenţa medicilor şi a
asistenţilor medicali
din respectiva unitate. Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul,
vor fi documentate şi semnate de medicul-şef sau locţiitorul acestuia. Participarea la
asemenea discuţii este obligatorie, iar absenţa nemotivată poate fi sancţionată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.162 Examinarea şi investigarea pacienţilor în cadrul CPU :
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La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din CPU sunt examinaţi de medicii
de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de
specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate,
dacă se consideră necesar.
În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare,
în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele
investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul
de examinare din cadrul CPU.
Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce
în cadrul CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a
investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora,
după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din
primul moment de la sosirea pacientului în CPU.
Medicii din cadrul CPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din
procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru
necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu
una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului
pacientului către o altă unitate sanitară.
(1) Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la CPU,
indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră
acest lucru necesar.
(2) În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult
specific de specialitate imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în
CPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul
chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în
secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul
din CPU despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul aflat în CPU, în
vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.
(3) În cazul pacienţilor stabili care se află în CPU, medicii specialişti chemaţi din
spital au obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute.
(4) Personalul de gardă în CPU este obligat să consemneze în fişa individuală a
pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat.
(5) În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de
prezentare.
(6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor
medici, medicul-şef al CPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a
investiga şi rezolva
problemele respective.
În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică
în cadrul CPU, este obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din
secţia de la care se solicită consultul, cu excepţia situaţiei în care acesta se află în sala de
operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, fiind implicat în acordarea asistenţei
medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, situaţie în care consultul poate fi
efectuat de un alt medic de gardă de pe secţia respectivă care va informa medicul
responsabil de gardă despre starea pacientului şi deciziile luate. Medicul responsabil de
gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care se eliberează.
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În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în
stare critică, este obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau
a unui medic rezident din specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a
perioadei de pregătire în rezidenţiat
Medicul de gardă din CPU are dreptul de a solicita prezenţa medicului responsabil de
gardă de pe secţia respectivă, dacă consideră acest lucru necesar.
8.2

Procedura de examinare si investigare a pacientilor

Art.163 Investigarea pacienţilor în CPU :
(1) Are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice
corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice.
(2) Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic
prezumtiv în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea
luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.
(3) Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea
luării unor decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie
sau unitate sanitară corespunzătoare.
(4) Medicii din CPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră
necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări
suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii unităţii sanitare.
(5) Lista investigaţiilor nu este limitativă, cererea unor investigaţii specifice
pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de investigaţii pot afecta decizia
terapeutică.
(6) Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de a da
prioritate investigaţiilor solicitate din partea
CPU.
Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional
care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile
prezentului ordin.
8.3 Internarea pacienţilor aflaţi în CPU, reţinerea sub observaţie, transferul
sau externarea lor
Art.164 Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin CPU, în
urma întocmirii unei fişe individuale de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului, cu
excepţia cazului în care spitalul nu deţine o asemenea secţie.
Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe
cu indicaţii de
internare clare prin CPU.
În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din CPU cere,
după caz,consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă
consideră acest lucru necesar.
Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în CPU aparţine, de principiu, medicilor
de gardă din secţiile spitalului, la propunerea medicilor de gardă din CPU, luând în
considerare starea
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clinică a pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa
unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de ordin
medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie.
8.3 Criteriile de internare a pacienţilor
Art. 165 Criteriile de internare a pacienţilor din CPU sunt următoarele:
1. pacientul este în stare critică;
2. există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;
3. afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de
urgenţă la nivel spitalicesc;
4. pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;
5. simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta,
sexul etc.,pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice
nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;
6. elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul
respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;
7. afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte
singur şi este fără aparţinători;
8. alte situaţii bine justificate în care medicul din CPU sau medicul de gardă dintr-o secţie
consideră necesară internarea pacientului.
(1) În cazul unor diferenţe de opinie între medicul de gardă din CPU şi un medic
de gardă dintr-o altă secţie a spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secţia
respectivă, medicul din CPU, bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va
documenta în fişa individuală a pacientului, poate interna pacientul într-un salon de
observaţie din cadrul CPU. În acest sens medicul de gardă din CPU va informa mediculşef al CPU sau locţiitorul acestuia.
(2) Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din
cadrul CPU, care va solicita consulturi de specialitate ori de câte ori consideră acest lucru
necesar, până la luarea unei decizii finale în privinţa internării sau externării pacientului.
(3) În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observaţie, o
comisie mixtă alcătuită din reprezentanţi ai CPU, secţiei de specialitate din cadrul
spitalului şi direcţiunii
spitalului va decide asupra oportunităţii externării pacientului la domiciliu. Această
comisie va fi formată în dimineaţa următoare internării pacientului, indiferent de timpul
petrecut în salonul de
observaţie.
(4) În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul CPU pe
durata internării în salonul de observaţie vor fi preluate de secţia în care se internează
pacientul.
(5) medicul de gardă din CPU are dreptul de a interna pacientul într-o secţie de
specialitate a spitalului, în următoarele situaţii excepţionale:
a) medicul de gardă din CPU apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau
internarea acestuia într-un salon de observaţie din cadrul CPU este în detrimentul stării de
sănătate a pacientului;
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b) medicul de gardă din secţia de specialitate a spitalului nu se prezintă la
consultul de specialitate solicitat de către medicul de gardă din CPU, în condiţiile
prevăzute în prezentul ordin;
c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară şi niciunul dintre
medicii de gardă din secţiile de specialitate ale spitalului nu doreşte internarea acestuia în
secţia respectivă;
d) orice altă situaţie bine justificată în care medicul de gardă din CPU consideră
necesară internarea pacientului, cu acordul medicului şef al CPU şi cu informarea
conducerii spitalului.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), în cazul lipsei temporare de locuri în secţia
de specialitate a spitalului în care medicul de gardă din CPU consideră necesară
internarea pacientului, acesta poate fi internat într-o secţie cu profil înrudit, urmând a fi
transferat în secţia de specialitate corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui
loc. În aceste situaţii, internarea se face cu informarea medicului de gardă din
specialitatea în care se consideră necesară internarea pacientului.
(1) În CPU pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în
următoarele situaţii:
a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul respectiv sau în alte unităţi
sanitare de profil din oraşul respectiv;
b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul
respectiv motive de internare într-o secţie din spital;
c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării ori
excluderii unui diagnostic şi/sau stabilirii unei conduite terapeutice;
d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, nefiind
posibilă externarea acestuia din CPU fără expunerea lui la un risc;
e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine
întemeiate şi în favoarea pacientului, cu condiţia menţionării motivelor în scris în fişa
individuală a pacientului.
(2) Reţinerea unui pacient sub observaţie în CPU se face cu acordul acestuia sau,
după caz, cu acordul aparţinătorilor acestuia.
(3) În timpul în care pacientul se află sub observaţie în UPU sau CPU, acesta se
află sub directa responsabilitate a personalului din unitatea respectivă.
(4) Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se
face, după caz, de comun acord cu medicii de gardă din spital.
(5) Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie într-o CPU dacă nu există
personalul necesar îngrijirii acestor pacienţi sau dacă nu există condiţiile necesare şi
echipamentele necesare monitorizării pacienţilor respectivi.
În astfel de situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile de profil.
(1) În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie
din spital, acesta nu va fi reţinut sub observaţie în CPU decât din motivul lipsei temporare
de locuri de internare.
(2) În această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia
respectivă, menţionându-se în scris motivul pentru care pacientul rămâne în CPU.
(3) Conduita terapeutică se stabileşte în acest caz de medicul de gardă din secţia
în care se află internat pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul
responsabil de tură din CPU, de personalul aflat sub coordonarea acestuia.
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(4) Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în
momentul eliberării unor locuri.
(5) Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile
aferente tratamentului aplicat pacientului respectiv în CPU se decontează în fişa de
internare a pacientului ca fiind cheltuieli ale secţiei respective, chiar dacă pacientul se
află temporar sub observaţie în CPU.
(1) Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi
preluaţi de secţiile de ATI în urma stabilizării şi investigării lor.
(2) Internarea pacienţilor politraumatizaţi în primele 24 de ore se realizează, după
caz, la secţiile de chirurgie generală sau la secţiile de ATI, prin secţiile de chirurgie
generală.
(1) În UPU în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare,
pacienţii aflaţi în stare critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore, în
următoarele condiţii:
a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de
ventilaţie şi monitorizare, în secţiile de terapie intensivă;
b) pacientul necesită ventilaţie de scurtă durată, după care poate fi extubat şi
internat într-o secţie a spitalului, alta decât aceea de terapie intensivă
c) pacientul necesită ventilaţie neinvazivă pentru scurtă durată, după care se
internează într-o secţie a spitalului care nu deţine mijloacele pentru ventilaţia neinvazivă.
(2) Pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea
ventilaţiei mai mult de 6 ore vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la
eliberarea primului loc în secţia de terapie intensivă.
(3) În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi în
UPU, în urma stabilizării şi finalizării investigaţiilor, secţiile de terapie intensivă vor
prelua cazurile respective chiar şi pentru perioade scurte de ventilaţie.
(4) Medicului de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o
secţie de terapie intensivă generală îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în
stare critică ventilat, în condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest sens.
(5) În cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie de terapie intensivă se va
proceda, după caz, la una din următoarele soluţii:
a) reţinerea temporară a pacientului în UPU până la eliberarea unui loc, cu
condiţia ca în UPU să existe resursele umane şi materiale necesare îngrijirii pacientului
sub îndrumarea medicului din secţia de terapie intensivă;
b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară îngrijirii
acestuia.
(6) În cazul lipsei de locuri şi echipamente disponibile în secţiile de terapie
intensivă, medicul responsabil de gardă din secţia respectivă de terapie intensivă are
responsabilitatea de a organiza transferul pacientului către o altă unitate sanitară care îl
poate primi.
(7) În cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică ventilaţi, reţinuţi în UPU,
secţiile de profil de terapie intensivă sau cele generale vor planifica preluarea pacientului
cu prioritate în momentul în care se eliberează un loc.
(8) Costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat temporar în
UPU sunt decontate de secţia în care pacientul se află internat sau, după caz, de secţia de
ATI.
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(9) Este interzisă reţinerea pacienţilor aflaţi în stare critică în CPU fără internare
într-o secţie de terapie intensivă prin secţia de profil, mai mult de 3 ore de la momentul
sosirii pacientului în CPU, chiar dacă pacientul va fi reţinut în CPU până la eliberarea
unui loc în cadrul secţiei de terapie intensivă.
(1) În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară,
medicul responsabil de tură din cadrul CPU împreună cu medicul de gardă din secţia de
profil care a consultat pacientul vor organiza transferul în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
(2) Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care
este luată de medicii specialişti din spital împreună cu medicul responsabil de tură din
CPU, în consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la care urmează a
fi transferat pacientul respectiv.
(1) Externarea unui pacient dintr-o CPU se face doar cu
acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul CPU, care va semna şi parafa
fişa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia din serviciul respectiv.
(2) Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a
rezultatelor investigaţiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct
de un medic de gardadin cadrul CPU.
(3) Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a
aparţinătorilor acestuia, în urma semnării, în fişa individuală a pacientului, a refuzului de
tratament sau de internare.
(4) În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din
CPU este a unui medic ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale
spitalului, fişa
individuală a pacientului va fi semnată şi parafată inclusiv de medicii responsabili de
gardă din secţiile respective.
(5) În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se
consideră necesar,va primi o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică
rezultatele investigaţiilor,tratamentul efectuat şi recomandările medicului din CPU şi ale
medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a fişei,
adresată medicului de familie. Este recomandat ca scrisorile către medicii de familie să
fie trimise prin poştă sau poştă electronică direct medicului respectiv.
(6) La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi
tratamentul necesar, inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor
semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la CPU.
8.5 Atributiile personalului medical CPU
Art.166 Medicul sef CPU are urmatoarele atributii:
1. Activitatea de furnizare de

servicii medicale spitalicesti in compartimentul pe care il
conduce, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate:
Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in compartimentul pe care il
conduce, astfel incat sa fie realizati indicatorii de performanta calitativi si cantitativi
stabiliti de conducerea spitalului.
In acest scop:
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- asigura si raspunde de cunoasterea si respectarea dispozitiilor actelor
normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului
asigurarilor sociale de sanatate, de catre intreg personalul subordonat;
- sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate
ori se solicita unitatii acest serviciu;
- verifica aplicarea corecta de catre colectivul compartimentului a
prevederilor contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti
cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in
cazul persoanelor cu asigurare facultativa;
- sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile
medicale oferite, despre modul in care sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de
calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Sanatate,
pentru aplicare in sectiile unitatilor spitalicesti;
- controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de
observatie clinica, asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a
indicatiilor terapeutice, controleaza efectuarea investigatiilor prescrise, stabileste
momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor Normelor Metodologice de
aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti;
- organizeaza consultatiile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii
sefi ai altor sectii/compartimente, laboratoare, in scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii
tratamentului corespunzator;
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de
diagnostic si tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor
unitatii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu
Casa de Asigurari de Sanatate;
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indiferent
de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru
acestia, precum si de solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate;
- controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si
evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescriptii a DCI ale
medicamentelor, respectandu-se in unitatile spitalicesti a tuturor prevederilor Comisiei
medicamentului;
- raspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substantelor
stupefiante;
- coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt
informati asupra serviciilor medicale oferite;
- organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna,
servirea mesei, primirea vizitelor de catre bolnavi, in concordanta cu programul de vizite
stabilit de conducerea spitalului;
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a
documentelor medicale intocmite in compartiment, controleaza modul de pastrare pe
compartiment, in timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare;
- controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a
recomandarilor de tratament dupa externare, controleaza intocmirea corecta a scrisorilor
medicale catre medicul de familie, sau dupa caz catre medicul de specialitate din
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ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, tratamentele efectuate sau orice
alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor
internati in urma accidentelor de munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a
imbolnavirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sanatatii de alte persoane,
pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de catre Casa de
Asigurari de Sanatate ci de angajator sau persoanele vinovate (accidente rutiere, agresiuni
si alte vatamari corporale);
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii compartimentului,
punand la dispozitie actele necesare in acest scop;
- intocmeste certificatele constatatoare de deces;
- ia masurile prevazute de lege pentru incadrarea in bugetul de venituri si
cheltuieli aprobat;
- asigura acordarea primului ajutor medical pana cand bolnavul ajunge in
sectie;
- examineaza imediat, complet si triaza bolnavul pentru internare sau
tratament ambulator;
- asigura pachetul de urgenta, potrivit reglementarilor M.S.
- verifica imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si
efectelor;
- verifica transportul bolnavilor in sectie si tratamentul pe durata
transportului;
- asigura si raspunde de cunoasterea de catre personalul subordonat a
dispozitiilor care reglementeaza asistenta medicala in cadrul sistemului asigurarilor
sociale de sanatate
- colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii/compartimente/laboratoare in
scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului de urgenta corespunzator;
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de
diagnostic si tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor
unitatii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu
C.A.S.
- raspunde de acordarea serviciilor medicale de urgenta tuturor
asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia de
asigurari de sanatate pentru acestia; inclusiv pentru cei neasigurati;
- raspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substantelor
stupefiante;
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si a
intregului inventar al C.P.U. si face propuneri de dotare conform necesitatilor si
normelor;
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor
privitoare la bolnavi, a intimitatii si demnitatii acestora;
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii C.P.U., punand la
dispozitie actele necesare in acest scop;
- raspunde de calitatea actului de mica chirurgie;
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al
sectiei/compartimentului a Regulamentului intern al spitalului, a tuturor
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masurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din
sectie/compartiment a raporturilor de munca ale acestora;
- participa la confruntarea anatomo-patologica si clinica a cazurilor
deosebite;
-verifica respectarea de catre intregul personal al sectiei/compartimentului,
a sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare in unitatile stabilite prin
Regulamentul intern al spitalului, controleaza permanent comportamentul personalului
sectiei/compartimentului;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie
a muncii in sectie; controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale
personalului angajat in sectie/compartiment si le comunica conducerii spitalului;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul
sectiei/compartimentului pe care il conduce;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului cadru si
Regulamentului intern;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- se preocupa de intocmirea corecta a fiselor postului personalului din
subordine;
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de
igiena si antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de
raportarea corecta a infectiilor nozocomiale;
- respecta secretul profesional si Codul de deontologie medicala;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare
privind colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate;
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale
individuale cat si a personalului din subordine;
- controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
- respecta si pune in aplicare obligatiile medicului de garda prevazute in
Regulamentul de organizare si functionare a spitalului.
2. Atributii, responsabilitati in raporturile juridice de munca:
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al
compartimentului a Regulamentului intern al spitalului, a Regulamentului de organizare
si functionare a tuturor masurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra
personalului din compartiment a raporturilor de munca ale acestora precum si a
prevederilor Contractului cadru anual si a celorlalte reglementari legale aparute in
domeniul medical;
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- participa la confruntarea anatomo-patologica si clinica a cazurilor
deosebite;
- verifica respectarea de catre intregul personal al compartimentului, a
sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul
intern al spitalului, controleaza permanent comportamentul personalului
compartimentului;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie
a muncii si P.S.I. in sectie; controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei,
organizeaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii medicale in situatii de
urgenta;
- raspunde prompt in situatiile de urgenta;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale
personalului angajat in compartiment si le comunica conducerii spitalului;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul
compartimentului pe care il conduce;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului cadru si
Regulamentului intern;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- se preocupa de intocmirea corecta a fiselor postului personalului din
subordine;
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de
igiena si antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de
raportarea corecta a infectiilor nozocomiale;
- respecta secretul profesional si Codul de deontologie medicala;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va
fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- verifica zilnic condica de prezenta a compartimentului, contrasemnando;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare
privind colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate;
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale
individuale cat si a personalului din subordine;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
3. Conform Ord.M.S. 1100/2005, in colaborare cu asistenta/asistentul sef, intocmeste
Anexa 1 din ordinul suscitat.
Art. 167 Medicul responsabil de tura are urmatoarele responsabilităţi, atribuţii şi
obligaţii:
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de
respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi
deontologice;
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- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a
regulamentului de funcţionare;
- răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului
acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul serviciului şi care au influenţă asupra
derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste
probleme au fost rezolvate sau nu;
- exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii
profesionale;
- efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în CPU şi
ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU,
coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în
acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea
primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora,
investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până
la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl
însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt
coleg competent pentru acest lucru;
- primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă
investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă personalul din
subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi
informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub
observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din CPU care îşi dă
acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului
responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al CPU sau de locţiitorul
acestuia;
- efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din
CPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea
specialiştilor din spital despre modificările semnificative;
- comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre
manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din
CPU care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de
asistentul social;
- completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în
CPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;
contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a
documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;
- respectă regulamentul de funcţionare al CPU şi asigură respectarea acestuia de
către restul personalului de serviciu;
- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul
acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de serviciu;
- poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de
funcţionare;
- anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea
personalului, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar
fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);
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- respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor
pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent
de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă,
transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă
este atacabilă;
- propune medicului-şef al CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a
unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă
din secţia respectivă;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a CPU
Art.168 Medicul de garda are urmatoarele atributii:
- raspunde de buna functionare a sectiilor/compartimentelor si de aplicarea
dispozitiilor prevazute in Regulamentul intern precum si a sarcinilor date de managerul
spitalului pe care il reprezinta, in orele cand acesta nu este prezent in spital;
- controleaza la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului
medico-sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de
urgenta precum si predarea serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture;
- supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii iar la
nevoie le efectueaza personal;
- supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul
garzii mentionate in registrul special al medicului de garda;
- inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de
garda, completeaza toate rubricile, semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare
bolnav;
- interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de
urgenta care se adreseaza spitalului, raspunde de justa indicatie a internarii sau a
refuzului acestor cazuri, putand apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului
chemandu-l la nevoie de la domiciliu;
- raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si
cheama la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
- intocmeste foaie de observatie a cazurilor internate de urgenta si
consemneaza in foaie de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta
pe care a administrat-o;
- acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita
internarea;
- asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in
spitalul respectiv, dupa acordarea primului ajutor;
- anunta cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de
garda, medicului sef de sectie sau managerului spitalului, dupa caz, de asemenea, anunta
si alte organe, in cazul in care prevederile legale impun aceasta;
- intocmeste certificatele constatatoare de
deces;
- confirma decesul, consemnand aceasta in foaia de observatie si da
dispozitii de transportare a cadavrului la morga dupa doua ore de la deces;
- asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora,
refuza pe cele alterate si sesizeaza aceasta conducerii spitalului;
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- controleaza calitatea mancarurilor pregatite inainte de servirea mesei de
dimineata, pranz si cina, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare,
consemnand observatiile in condica de la Blocul alimentar; verifica retinerea probelor de
alimente;
- urmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizita
precum si prezenta ocazionala a altor persoane straine in spital si ia masurile necesare;
- intocmeste, la terminarea serviciului, raportul de garda in condica
destinata acestui scop, consemnand activitatea din sectie pe timpul garzii, masurile luate,
deficientele constatate si orice observatii necesare; prezinta raportul de garda;
- controleaza, indruma si raspunde de
aplicarea/respectarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul prevenirii infectiilor
nozocomiale; se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nozocomiale, participand
trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;
verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind colectarea,
pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate din
activitate;
- medicii de garda din spital sunt obligati sa raspunda promt chemarii la
CPU indiferent de ora solicitarii, ori de cate ori medicul din CPU considera necesar acest
lucru;
- in cazul pacientilor aflati in stare critica sau a caror stare
necesita un consult specific de specialitate imediat , medicii de garda din spital sunt
obligati sa se prezinte in CPU in cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Exceptie fac
situatiile in care medicul chemat este implicat in acordarea asistentei medicale unui
pacient aflat in stare critica in sala de operatii sau in sectie.In astfel de cazuri medicul
solicitat va informa personalul din CPU despre situatia respective si va primi telefonic
date despre cazul aflat in CPU in vederea luarii unei decizii, stabilirii urgentei situatiei si
modului de actiune;
- in cazul pacientilor stabili
care se afla in CPU medicii specialisti chemati din spital au obligatia sa raspunda
chemarii in cel mult 60 de minute;
- In cazul intarzierilor nejustificate sau al intarzierilor repetate din partea
unor medici, medicul sef CPU va informa conducerea spitalului , care are obligatia de a
investiga si rezolva problemele respective ;
- pe toata durata efectuarii garzii medicul nu va furniza date si informatii
de care a luat cunostinta in timpul acesteia nici unei persoane fizice sau juridice care pot
genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de
respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi
deontologice;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a
regulamentului de funcţionare;
- răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului
acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra
derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste
probleme au fost rezolvate sau nu;
- exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
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- efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în CPU şi
ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU,
coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în
acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea
primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora,
investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până
la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl
însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt
coleg competent pentru acest lucru;
- primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă
investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă personalul din
subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi
informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub
observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din CPU care îşi dă
acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului
responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al CPU sau de locţiitorul
acestuia;
- efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din
CPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea
specialiştilor din spital despre modificările semnificative;
- comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre
manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din
CPU care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de
asistentul social;
- completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în
UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;
contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a
documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;
- respectă regulamentul de funcţionare al CPU şi asigură respectarea acestuia de
către restul personalului de gardă;
- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul
acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;
- poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de
funcţionare;
- respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor
pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent
de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă,
transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă
este atacabilă;
- propune medicului-şef al CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a
unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă
din secţia respectivă;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a CPU;
- evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în
vederea stabilizării acestuia/acestora;
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- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în
stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul
coordonator sau locţiitorul acestuia despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii,
precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de materiale;
- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii
termenului de garanţie al acestora;
- îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef
- raspunde de buna functionare a compartimentului si de aplicarea dispozitiilor
prevazute in Regulamentul intern precum si a sarcinilor date de seful compartimentului
pe care il reprezinta, in orele cand acesta nu este prezent in spital;
- controleaza la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medicosanitar, existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta
precum si predarea serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture;
- supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii iar la nevoie le
efectueaza personal;
- supravegheaza cazurile grave existente in sectia sa
- inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de garda,
completeaza toate rubricile, semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav;
- consulta bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se
adreseaza spitalului, raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri,
putand apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului chemandu-l la nevoie de
la domiciliu;
- raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie
alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
- intocmeste foaia de consultatie a cazurilor consultate de urgenta si consemneaza in foaia
de observatie evolutia bolnavilor si medicatia de urgenta pe care a administrat-o;
La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din CPU sunt examinaţi de medicii
de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de
specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate,
dacă se consideră necesar.
În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în
urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele
investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul
de examinare din cadrul CPU.
Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în
cadrul CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a
investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora,
după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din
primul moment de la sosirea pacientului în CPU.
Medicii din cadrul CPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din
procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru
necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu
una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului
pacientului către o altă unitate sanitară.
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Personalul de gardă în CPU este obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului
ora la care a fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat. În cazul
întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare.
În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici,
medicul-şef al CPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga şi
rezolva problemele respective.
- asigura investigarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spitalul
respectiv, dupa acordarea primului ajutor;
- anunta cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de garda, medicului
sef de sectie sau managerului spitalului, dupa caz, de asemenea, anunta si alte organe, in
cazul in care prevederile legale impun aceasta;
- intocmeste, la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui
scop, consemnand activitatea din sectie pe timpul garzii, masurile luate, deficientele
constatate si orice observatii necesare; prezinta raportul de garda;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor
igienico-sanitare privind colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a
produselor biologice rezultate din activitate;
- medicii de garda din spital sunt obligati sa raspunda promt chemarii la CPU indiferent
de ora solicitarii, ori de cate ori medicul din CPU considera necesar acest lucru; - in
cazul pacientilor aflati in stare critica sau a caror stare necesita un consult specific de
specialitate imediat , medicii de garda din spital sunt obligati sa se prezinte in CPU in cel
mult 10 minute de la solicitarea lor. Exceptie fac situatiile in care medicul chemat este
implicat in acordarea asistentei medicale unui pacient aflat in stare critica in sala de
operatii sau in sectie.In astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din CPU
despre situatia respective si va primi telefonic date despre cazul aflat in CPU in vederea
luarii unei decizii, stabilirii urgentei situatiei si modului de actiune;
-in cazul pacientilor stabili care se afla in CPU medicii specialisti chemati din spital au
obligatia sa raspunda chemarii in cel mult 60 de minute;
- pe toata durata efectuarii garzii medicul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul acesteia nici unei persoane
fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
Art.169 Asistent medical sef are urmatoarele atributii:
- asigura primirea bolnavilor in sectie precum si informarea acestora asupra
prevederilor Regulamentului intern a spitalului, referitor la drepturile si indatoririle
bolnavilor internati, conform Legii nr.46/2003;
- organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si de ingrijire din
sectie, asigura si raspunde de calitatea acestora;
- stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine din sectie, pe
care le poate modifica, informand medicul sef de sectie;
- participa la intocmirea fisei postului personalului din subordine;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de
personalul din subordine, in cele trei ture;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea personalului din sectie;
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- organizeaza, impreuna cu asistentul sef de unitate si cu consultarea
reprezentantului O.A.M.M.R.- ului, testari profesionale periodice si acorda calificative
anuale pe baza calitatii rezultatelor obtinute la testare;
- participa la selectionarea asistentilor medicali si a personalului auxiliar prin
concurs si potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea intregului personal nou
incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- organizeaza si controleaza activitatea de educatie pentru sanatate desfasurata de
asistentii medicali;
- informeaza medicul sef de sectie si asistentul sef de unitate, dupa caz, despre
evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor;
- aduce la cunostinta asistentului sef de unitate absenta temporara a personalului
in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale
sanitare necesare, de intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in
unitate;
- asigura trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si procurarea
medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul in care
medicamentele sunt preluate din farmacie, pastrate, distribuite si administrate de catre
asistentele medicale din sectie;
- realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor
stabilite, in colaborare cu asistentul sef de unitate si deleaga persoana care raspunde de
aceasta fata de administratia institutiei;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului mediu si auxiliar sanitar;
- intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta a personalului sectiei si o depune in
termen la Secretariatul unitatii;
- raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii
bolnavilor si asigura predarea acesteia la Biroul de internari;
- intocmeste necesarul de regimuri alimentare pentru sectie, conform
indicatiilor medicului, prevazute in FOCG; intocmeste anexa pentru hrana
pacienţilor nou-internaţi; organizeaza si asigura distribuirea mesei;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din
subordine si le comunica asistentului sef de unitate;
- organizeaza si participa zilnic la raportul asistentilor din sectie, la raportul de
garda cu medicii si la raportul organizat de asistentul sef de unitate cu asistentii sefi de
sectie/compartimente;
- participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie;
- organizeaza instruiri periodice ale intregului personal din subordine, privind
respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.;
- se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi de catre personalul din
subordine;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
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- in cazuri deosebite, propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie,
ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza asistentul sef de unitate si
conducerea unitatii;
- controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine si a
bolnavilor internati;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, din
cadrul sectiei, informeaza, impreuna cu seful de sectie, conducerea unitatii in vederea
sanctionarii personalului vinovat;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al
personalului din subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia pana la sfarsitul lunii
in curs pentru luna urmatoare;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele
aplicate in institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor
proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu carecter personal ale pacientilor;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestuia
si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului, informand seful de sectie;
- coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor
postliceale sanitare insotite de instructorul de practica, respectandu-se graficul de stagiu
stabilit de comun acord cu scoala;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire
si combatere a infectiilor nozocomiale, astfel:
- rãspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specialã a
bolnavilor;
rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea
regulilor de tehnicã asepticã de cãtre acesta;
- urmãreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legãtura cu laboratorul
de microbiologie şi sesizeazã orice modificare;
- urmãreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie
de specific
- rãspunde de starea de curãţenie din secţie, de respectarea normelor de
igienã şi antiepidemice;
- controleazã respectarea mãsurilor de asepsie şi antisepsie;
- controleazã igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitarã a
acestora;
- urmãreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite
bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepãrteazã pe cele necorespunzãtoare, situaţie pe care o
aduce la cunoştinţã medicului şef de secţie şi managerului spitalului;
- constatã şi raporteazã managerului spitalului deficienţe de igienã
(alimentare cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire) şi ia mãsuri pentru remedierea acestora;
organizeazã şi supravegheazã pregãtirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de
câte ori este nevoie;
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- participã la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacitãţii
dezinfecţiei şi sterilizãrii împreunã cu echipa compartimentului/serviciului de
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
- urmãreşte în permanenţã respectarea de cãtre personal şi însoţitori a
mãsurilor de izolare şi controleazã prelucrarea bolnavilor la internare;
- anunţã la serviciul de internãri locurile disponibile, urmãreşte internarea
corectã a bolnavilor în funcţie de grupe de vârstã, infecţiozitate sau receptivitate;
- urmãreşte aplicarea mãsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios
şi a mãsurilor pentru supravegherea contacţilor;
- instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea
îmbolnãvirilor şi urmãreşte aplicarea acestor mãsuri;
- semnaleazã medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care
le observã în rândul personalului;
- instruieşte şi supravegheazã personalul din subordine asupra mãsurilor
de igienã care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucreazã la
paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerãrii în saloane);
- instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor,
colectarea şi pãstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi,
transportul lenjeriei murdare, transportul şi pãstrarea lenjeriei curate;
- urmãreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a
depozitãrii lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
- controleazã şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi
comportamentului igienic, precum şi asupra respectãrii normelor de tehnicã asepticã şi
propune medicului şef de secţie mãsuri disciplinare în cazurile de abateri.
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a asistentului
sef de unitate;
- respecta codul de etica al asistentului medical;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si
functionare al unitatii;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
-verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectatrea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice
rezultate din activitate conf. Ordin 1226/2012, astfel ;
- raspunde de aplicarea codului de procedura
- prezinta medicului sef de sectie sau coordonatorului planificarea
necesarului de material pentru sistemul de de gestionare a deseurilor medicale
periculoase
- aplica metodologia de culegere de date privind deseurile rezultate din
activitati medicale.
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in
timpul executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al
calitatii:
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sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
intocmesc, pe baza F.O., nota de plata privind costul cheltuielilor de spitalizare
acordate persoanelor vatamate prin accidente de rutiere, loviri si alte vatamari, precum si
accidente de munca, aceste atributii finalizandu-se cu emiterea decontului de cheltuieli
pentru bolnavii in cauza;
- colaboreaza cu Biroul de internari in vederea solicitarii si obtinerii actelor
doveditoare ale calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
Art.170 Asistentul social are urmatoarele atributii:
- îsi exercită profesia asistent social în mod responsabil si conform pregătirii
profesionale;
- identifică cazurile care necesită asistentă socială si consiliere în cadrul CPU,
indiferent de natura lor;
- întocmeste proiectele de interventie pentru fiecare caz social;
- reprezintă persoanele asistate în relatiile cu autoritătile locale, alte institutii,
organizatii neguvernamentale;
- întreprinde actiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), a
abuzurilor asupra copiilor, femeilor, vârstnicilor, în relatia cu activitatea din cadrul CPU;
- efectuează investigatii în teren pentru colectarea de informatii, actualizarea
sistematică a anchetelor sociale, pentru depistarea posibililor beneficiari;
- efectuează consiliere individuală sau de grup, ajută la identificarea problemelor
si la solutionarea lor;
- asigură informatii complete si corecte pacientilor si asistatilor privind serviciile
de care pot beneficia în functie de problema identificată, conform legislatiei în vigoare,
precum si asupra unitătilor de ocrotire socială existente;
- identifică mamele care prezintă potentiale riscuri de abandon în institutii
spitalicesti, discută despre importanta declarării copiilor si obtinerea actelor de identitate,
în relatia cu activitatea din cadrul CPU;
- colaborează cu autoritătile pentru obtinerea actelor de identitate pentru
persoanele asistate;
- colaborează cu autoritătile pentru declararea si rezolvarea deceselor cazurilor
sociale, în relatia cu activitătile din cadrul CPU;
- facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire
maternale, iar a minorilor abandonati sau abuzati,în centre de ocrotire;
- organizează si desfăsoară programe de educatie pentru sănătate, activităti de
consiliere, lectii educative si demonstratii practice pentru populatie si diferite categorii
profesionale aflate în formare;
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- colaborează cu diferite organizatii la realizarea unor programe ce se adresează
unor grupuri-tintă de populatie (alcoolici, consumatori de droguri, copii abuzati);
- participă la procesul de formare a viitorilor asistenti sociali;
- respectă si apără drepturile pacientilor;
- respectă secretul profesional, codul de etică si deontologie si protectia muncii;
- se preocupă în permanentă de actualizarea cunostintelor profesionale si a celor
privind legislatia în vigoare din domeniul ocrotirii si protectiei sociale;
- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de
natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă,
schimbarea locului de munca, detasare sau demisie, orice declaratie publică cu referire la
fostul loc de muncă este atacabilă;
- participă la cursurile de perfectionare, la examenele finale si instruieste voluntarii
asistenti sociali aflati în stagiu de pregătire la CPU ;
- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în stare
de functionare;
- aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă
anume, cu minimum 24 de ore înainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces în
familie, îmbolnăviri etc.
cunoaste si aplica protocolul national de triaj din structurile pentru primirea urgentelor;
respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de observatie
clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca; supravegheaza
si
- controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine;
respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor
nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- anunta imediat asistenta sefa/coordonatoare asupra deficientelor de
igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire);
- ajuta la pastrarea igienei personale a bolnavilor;
- -declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta (stare febrila, infectie
acuta respiratorie, digestiva, boala venerica) precum si bolile transmisibile aparute la
membrii familiei;
-supravegheaza curatenia si dezinfectia mainilor ca si portul echipamentului de
protectie de catre infirmiere cand acestea sunt folosite la transportul, distribuirea
alimentelor, la alimentarea bolnavilor mobilizati sau a copiilor;
-implementeazã practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului
infecţiilor;
-se familiarizeazã cu practicile de prevenire a apariţiei şi rãspândirii infecţiilor şi
aplicarea practicilor adecvate pe toatã durata internãrii pacienţilor;
-menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate
din salon;
-monitorizeazã tehnicile aseptice, inclusiv spãlarea pe mâini şi utilizarea izolãrii;
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-informeazã cu promptitudine medicul de gardã în legãturã cu apariţia semnelor
de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
-iniţiazã izolarea pacientului şi comandã obţinerea specimenelor de la toţi
pacienţii care prezintã semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este
momentan disponibil;
-menţine o rezervã asiguratã şi adecvatã de materiale pentru salonul respectiv,
medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
-identificã infecţiile nosocomiale;
-investigheazã tipul de infecţie şi agentul patogen, împreunã cu medicul curant;
-participã la pregãtirea personalului;
-participã la investigarea epidemiilor;
-asigurã comunicarea cu instituţiile de sãnãtate publicã şi cu alte autoritãţi,
unde este cazul.
-

respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-aplica procedurile stipulate de codul de procedura
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

-

respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
- cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
- participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- păstrează legătura cu apartinătorii pacientilor pe timpul turei si al prezentei în
unitate, fiind persoana de legătură între apartinători si personalul medical, având
sarcina de a asigura informarea periodică a acestora asupra stării pacientilor si
planurilor de investigatii, consultatii si tratement, inclusiv asupra motivelor reale
de intârziere, dacă este cazul;
-îndeplineste alte sarcini in limita competentelor,conform pregatirii profesionale
stabilite de conducerea spitalului si CPU;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de

interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
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- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp
si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
Fiecare lucrator trebuie 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 personae care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca.
1.In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele

periculoase,

echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b)

sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa

utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
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g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii
si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. sa
i) dea relatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
2. Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
3. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor
persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi
lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu
cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita
consecinţele unui astfel de pericol. Lucrătorii nu pot să fie prejudiciaţi, cu
excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de
neglijenţă gravă.
4. Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau
colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentaţilor şi a altor persoane;
5. Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după
caz.
6. Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
7. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor
şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.
8. Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.
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9. Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
10. Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în
cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
11. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are
cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.
Art.171 Asistent medical
-

in exercitarea profesiei, asistenta medicala isi organizeaza activitatea in mod
responsabil si conform pregatirii profesionale;

-

raspunde de indeplinirea promta si corecta a sarcinilor de munca;

-

asigura efectuarea triajului primar a pacientilor;

-

asigura preluarea promta a pacientilor in camera de reanimare si in celelalte
camera a compartimentului,monitorizarea acestora ,ingrijirile medicale
,organizeaza activitatile de tratament;

-

preia bolnavii aflati in C.P.U. verificand efectuarea toaletei personale si
echiparea corespunzatoare;

-

supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie/comp. a
obiectelor personale ale bolnavului pe baza de inventar - obiectele de valoare
vor fi depuse (la solicitarea bolnavului) la locul stabilit de conducerea
spitalului;

-

instruieste bolnavul cu privire la Regulile de comportament intern afisat in
unitate;

-

raspunde de crearea unei atmosfere de acceptare reciproca din partea
bolnavilor din salon, de respectarea orelor de odihna si somn, de pastrarea
linistii necesare pentru confortul psiho-social, de interzicerea fumatului, de
respectare a regulilor de comportament intern;

-

identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile,
elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele
obtinute pe perioada petrecuta in cadrul C.P.U.;
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-

raspunde de ingrijirea bolnavilor din cadrul C.P.U. si supravegheaza
efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat,
crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei
bolnavilor;

-

daca starea bolnavului o impune, anunta imediat medicul;

-

prezinta medicului bolnavul pentru examinare si il informeaza despre starea
observata (despre functiile vitale);

-

pregateste bolnavul pentru tehnici specifice, pentru examinarile necesare,
organizeaza transportul lui, il insoteste in caz de nevoie;

-

pregateste conditiile necesare pentru examenul medical si ajuta medicul la
realizarea acestuia;

-

efectueaza

tratamentul

per-os,

local,

injectabil:

i.v.,

intramuscular,

intradermic, subcutanat, perfuzie la recomandarea medicului si ajuta medicul
la realizarea tratamentelor care nu intra in competenta sa;
-

observa simptomele si starea bolnavului, inregistreaza in Registrul de
predare si informeaza medicul ;

-

ingrijeste bolnavul conform planului de tratament, explorari si ingrijiri si
informeaza medicul in mod sistematic privind evolutia acestuia;

-

noteaza recomandarile medicului privind rolul delegat, le executa autonom,
in limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al
serviciului;

-

supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor in vederea
respectarii disciplinei, odihnei, igienei, conform Regulilor de comportament
intern;

-

desfasoara activitate intensa de educatie pentru sanatate in functie de
problemele si starea bolnavului;

-

recolteaza prin punctie venoasa sange pentru examene de laborator precum si
alte produse biologice conform prescriptiei medicului, eticheteaza si
raspunde de transportul acestora la laborator, apoi inscrie in Fisa CPU
rezultatele investigatiilor facute;
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-

acorda ingrijiri specifice bolnavilor aflati in stare terminala si informeaza
medicul cu privire la evolutia acestora;

-

masoara constantele biologice de tip TA, puls, respiratie, diureza,
temperatura si le consemneaza in Fisa CPU;

-

pregateste materialele necesare pansamentelor pentru sterilizare si efectueaza
pansamentele la recomandarea medicului;

-

efectueaza spalaturi articulare, oculare, bucale, gastrice, vaginale la
recomandarea medicului;

-

efectueaza sondaje gastrice, duodenale, vezicale in scop explorator sau
terapeutic la recomandarea medicului si/sau nu in prezenta acestuia;

-

administreaza

transfuziile

conform

indicatiilor

medicului

si

monitorizeaza pacientul transfuzat;
-

supravegheaza bolnavul transfuzat si aplica conduita terapeutica de urgenta
in cazul accidentelor postransfuzionale in lipsa medicului;

-

efectueaza monitorizarea specifica a bolnavului la recomandarea medicului;

-

efectueaza in caz de urgenta resuscitarea cardio-respiratorie;

-

in caz de deces constatat de medic inventariaza obiectele personale,
completeaza actul de identificare al cadavrului pe care il fixeaza la antebrat
sau coapsa si supravegheaza (dupa 2 ore) transportul cadavrului la locul
stabilit de conducerea spitalului;

-

manipuleaza si administreaza preparate cu substante stupefiante si
psihotrope înregistrand zilnic în registrul de evidenta al compartimentului, pe
baza de semnatura, miscarea preparatelor stupefiante si psihotrope care au
fost administrate pacientilor. Administrarea acestor preparate se face în
prezenta si indicatia medicului care va contrasemna registrul de evidenta al
sectiei.

-

cunoaşterea utilizarii aparaturii medicale din dotare, si caracteristicele
asistenţei de urgenţă area medicamentelor, a materialelor medicale generale
şi specifice caracteristice asistenţei de urgenţă (medicamente: anestezice,
relaxante, analgezice majore, cardiovasculare, etc.; materiale: de intubaţie,
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cele necesare manevrelor invazive, cele de terapie intensivă de scurtă durată,
etc.
-

necesitatea în unele situaţii de asigurare a asistenţei medicale de urgenţă,
concomitent la mai mulţi pacienţi la acelaşi nivel de calitate cerut de CPU.
utilizarea tehnicilor specifice compartimentului ;

-

cunoaste si aplica protocolul national de triaj din structurile pentru
primirea urgentelor:

-

respecta

secretul

profesional,

confidentialitatea

si

anonimatul

pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe
timpul si dupa durata internarii;
-

utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in
spital; respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter
personal ale pacientilor;

-

participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie; cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;

-

asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare in
bune conditii si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si
inventarului moale existent in dotarea saloanelor pe care le are in grija;

-

la terminarea serviciului, efectueaza predarea individuala a bolnavilor
(verbal) la patul acestora si scrie in Registrul de predare, privind urmarirea
si continuarea procesului de tratare, explorari functionale si ingrijire,
pregateste pacientul pentru externare;

-

se pregateste continuu pentru reactualizarea cunostintelor profesionale si
participa la programele de perfectionare organizate;

-

are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii acestora, colaboratorii;

-

poarta echipamentul de protectie prevazut de normele in vigoare care va fi
schimbat zilnic si ori de cate ori se impune pentru pastrarea igienei si
aspectului etic personal;
142

-

participa si raspunde de procesul de instruire clinica al elevilor scolii
postliceale sanitare repartizati in CPU;

-

raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele
specifice de ingrijire (foaie de observatie, foaie de temperatura, dosarul de
ingrijire, fisa terapeutica, explorari functionale si ingrijiri);

-

asigura pastrarea rezultatelor investigatiilor paraclinice la foaia de observatie
a bolnavului si evidentele specifice;

-

este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca;
supravegheaza si controleaza calitatea activitatii desfasurate de
personalul din subordine;

-

respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
➢ anunta imediat asistenta sefa/coordonatoare asupra deficientelor de
igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire);
➢ respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena (in
special spalarea mainilor si dezinfectia lor) cat si regulilor de tehnica
aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;
➢ pregateste materialele pentru sterilizare si respecta conditiile de pastrare
a sterilelor si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;
➢ ajuta la pastrarea igienei personale a bolnavilor;
➢ declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta (stare febrila,
infectie acuta respiratorie, digestiva, boala venerica) precum si bolile
transmisibile aparute la membrii familiei;
➢ supravegheaza

curatenia

si

dezinfectia

mainilor

ca

si

portul

echipamentului de protectie de catre infirmiere cand acestea sunt folosite
la transportul, distribuirea alimentelor, la alimentarea bolnavilor
mobilizati sau a copiilor;
➢ implementeazã practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului
infecţiilor;
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➢ se familiarizeazã cu practicile de prevenire a apariţiei şi rãspândirii
infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toatã durata internãrii
pacienţilor;
➢ menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire
adecvate din salon;
➢ monitorizeazã tehnicile aseptice, inclusiv spãlarea pe mâini şi utilizarea
izolãrii;
➢ informeazã cu promptitudine medicul de gardã în legãturã cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
➢ iniţiazã izolarea pacientului şi comandã obţinerea specimenelor de la toţi
pacienţii care prezintã semne ale unei boli transmisibile, atunci când
medicul nu este momentan disponibil;
➢ limiteazã expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori,
personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru
diagnosticare;
➢ menţine o rezervã asiguratã şi adecvatã de materiale pentru salonul
respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
➢ identificã infecţiile nosocomiale;
➢ investigheazã tipul de infecţie şi agentul patogen, împreunã cu medicul
curant;
➢ participã la pregãtirea personalului;
➢ participã la investigarea epidemiilor;
➢ asigurã comunicarea cu instituţiile de sãnãtate publicã şi cu alte
autoritãţi,
-

unde

este

cazul.

respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.

-

respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
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o - cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o - participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
-

respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al
unitatii, si masurile de protectia muncii;

-

respecta programul de lucru al sectiei semnand zilnic condica de prezenta, cu
precizarea orei de incepere si de terminare a turei;
-

respecta codul de etica al asistentilor medicali;

-

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita
competentelor profesionale in conformitate cu normele legale in vigoare;

-

participa si/sau initiaza activitatile de cercetare in domeniul medical si al
ingrijirilor medicale;

-

pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in
timpul executarii contractului nici unei persoane fizice sau juridice care
pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;

-

respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile
de interventie;

-

respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;

-

respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de
malpraxis pentru prejudicii cauzate prin actul medical;

-

se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la
timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
- Necesitatea unor aptitudini deosebite:
- promptitudine, rezistenta la stress, efort fizic prelungit, atentie si concentrare

distributiva,puterea de a lua decizii,abilitatea de comunicare, munca in echipa, leader,
Desfasurarea

activitatii :

. Asistentul medical angajat in CPU isi desfasoara activitatea prin rotatie conform
graficului

lunar

de

munca

in

urmatoarele

puncte

de

lucru:
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- Camera
- Sala

de

- Sala

de

evaluare

de

evaluare

Triaj

si
si

resuscitare

tratament

tratament

imediat

urgente

minore

.Asistentul medical are fisa de post cu atributii generale si anexe specifice punctelor de
lucru
Asistentul medical are obligatia de a respecta fisa de post cu atributii generale si anexa
corespunzatoare punctului de lucru in care isi desfasoara activitatea conform graficului de
lucru

intocmit

de

asistenta

sefa

PUNCT DE LUCRU :-TRIAJ
Atributii specifice punctului de lucru:
La intrarea in serviciu preia verbal si in scris fiecare pacient triat si care inca nu a fost
consultat

de

Preia
Asigură

aparatura
efectuarea

Completeaza

din
triajului

„Foaia

medic

dotarea
primar
de

al

tuturor

triaj”cu

punctului
pacientilor
toate

de
sosiţi

triaj.
in

CPU

rubricile

.

Pentru a fi supus procedurilor de diagnostic si tratament pacientului i se solicita
acordul
Pentru obtinerea acordului ,asistentul medical este datoare sa prezinte pacientului
informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia;
Completeaza „Acordul informat”,

explicand pacientului ca pentru stabilirea

diagnosticului si efectuarea tratamentului este posibil sa fie nevoie de recoltare de
sange, examinari radiologice, inceperea unui tratament medicamentos. Va semna citet
atat foaia de triaj cat si acordul informat la rubrica destinata acestui scop.Obligatoriu
va semna si pacientul sau apartinatorii de luare la cunostinta. Cand starea pacientului
nu permite obtinerea acordului si nici nu este insotit de un apartinator se va mentiona
acest lucru la rubrica” Semnatura pacientului”.Solicita pacientului sau apartinatorilor
documentele medicale anterioare prezentarii in CPU,pe care le introduce in foaie.
In functie de valorile semnelor vitale si conform „PROTOCOLULUI DE TRIAJ, va
acorda un „ Nivel de triaj”, conform caruia va repartiza pacientul din urmatoarele
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compartimente

din

-

CPU;

Camera

-

Sala

-

Sala

de

de

evaluare

de

evaluare

resuscitare

si

tratamente

si

imediate

tratamentul

urgentelor

minore
Preda pacientul la asistentul din compartimentul in care este repartizat dupa nivelul de
triaj
Daca pacientul nu este deplasabil, transportul se face de catre brancardierul din triaj
In cazuri medico- legale (Accidente rutiere, Accidente de munca,Agresiuni,Accidente
casnice cu vatamari corporale,Pacient cazut in strada) va anunta politia prin
dispeceratul unic 112, consemnand in Fisa C.P.U ora apelului si numele persoanei cine
a

preluat

solicitarea.

La plecarea din tura va preda fiecare pacient triat si care inca nu a fost consultat de
medic

la

shimbul

urmator

In situatia in care registratorul medical lipseste din punctul de triaj pentru rezolvarea
problemelor care necesita parasirea punctului de lucru va completa datele pacientilor
si in „ registrul de consultatii”, respectiv va prelua apelurile telefonice.
Punct

de

lucru :

-

Camera

de

resuscitare

Atributii specifice punctului de lucru
La intrarea in serviciu preia verbal si in scris fiecarui pacient din acest compartiment,
notand observatiile in “ Fisa CPU” la rubrica destinata asistentului sau in fisa
asistentului
Preia
Verifica

medical
aparatura
cantitatea

din
de

dotarea
materiale

punctului
sanitare

din

de

lucru,

compartiment

Preia de la asistentul responsabil de tura materialele sanitare pentru completarea
stocului.
Preia medicamentele din aparatul de urgenta al punctului de lucru de la schimbul
anterior
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Preia de la asistentul responsabil de tura medicamentele pentru completarea stocului.
Se asigura ca toata aparatura este functionala, anuntand asistentul responsabil
de

tura

de

orice

disfunctionalitate

Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si
tratament.
Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinarile necesare si organizeaza
transportul

lui

la

serviciile

de

specialitate

Efectueaza urmatoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala,
injectabila (intramusculara, intravenoasa, subcutanata) cutanata, prin sondaje,
efectuarea de perfuzii,administreaza sange si preparate din sange, efectuarea de
pansamente, resuscitare cardio-respiratorie, efectuarea de sondaj gastric, ;efectuarea de
spalaturi gastrice, efectuarea de clisme; masurarea constantelor biologice de tip TA,
temperatura, diureza, puls, respiratie si inregistrarea lor in foaia de temperatura a
pacientului; efectuarea de analize curente si de urgenta (biochimie, hematologie,
bacteriologie, micologice, serologice, biochimia urinii, coagulare, etc) si inregistrarea
valorilor

in

FO

a

pacientului

rezultate.
tratamente

anuntand

Efectueaza
si

investigatiile

la

medicul

procedurile
indicatia

de

terapeutice,
medicului.

Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile si a medicamentelor si
deconteaza in FISA C.P.U. si in CONDICA DE MEDICAMENTE tot ce s-a consumat
la

fiecare

pacient

in

parte.

Noteaza in “Fisa CPU la rubrica destinata a toate procedurile pe care le-a efectuat la
fiecare

pacient..

In situatia in care pacientul se transfera in alta sectie clinica, organizeaza transferul in
felul

urmator:
1.daca pacientul se deplaseaza singur se asigura ca acesta a primit toata

documentatia

medicala

2. in situatia pacientului nedeplasabil, la indicatia medicului va solicita
ambulanta si va preda echipajului SAJ/SMURD impreuna cu pacientul documentele
medicale

si

lucrurile

personale

Dupa plecarea pacientului si dupa ce targa a fost spalata si dezinfecatata anunta triajul
148

de

eliberarea

patului

La bolnavii gravi ( politraumatism, coma, strari de ebrietate) sau la bolnavii decedati,
impreuna cu asistentul responsabil de tura si brancardierul din compartiment va
inventaria obiectele personale, le pune in pungi etichetate cu numele pacientului si
numarul de urgenta, si va intocmii “procesul verbal de predare/ primire bunuri
personale

ale

bolnavilor”

La plecarea din tura va preda fiecare pacient din acest compartiment la shimbul
urmator.

Punct

de

lucru :

-

Sala

de

evaluare

si

tratamente

imediate

si

-Sala de evaluare si tratamentul urgentelor minore
Atributii

specifice

punctului

de

lucru

La intrarea in serviciu preia verbal si in scris fiecarui pacient din acest compartiment,
notand

observatiile

Preia
Verifica

aparatura
cantitatea

in

“

Fisa

CPU”

la

rubrica

din

dotarea

punctului

de

materiale

sanitare

destinata
de
din

asistentului.
lucru,

c

compartiment

Preia de la asistentul responsabil de tura materialele sanitare pentru completarea
stocului.
Preia medicamentele din aparatul de urgenta al punctului de lucru de la schimbul
anterior
Preia de la asistentul responsabil de tura medicamentele pentru completarea stocului.
Se asigura ca toata aparatura este functionala, anuntand asistentul responsabil de tura
de

orice

disfunctionalitate

Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si
tratament.
Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinarile necesare si organizeaza
transportul

lui

la

serviciile

de

specialitate
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Efectueaza urmatoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala,
injectabila (intramusculara, intravenoasa, subcutanata) cutanata, prin sondaje,
efectuarea de perfuzii,administreaza sange si preparate din sange, efectuarea de
pansamente, resuscitare cardio-respiratorie, efectuarea de sondaj gastric,efectuarea de
spalaturi gastrice, efectuarea de clisme; masurarea constantelor biologice de tip TA,
temperatura, diureza, puls, respiratie si inregistrarea lor in foaia de temperatura a
pacientului; efectuarea de analize curente si de urgenta (biochimie, hematologie,
bacteriologie, micologice, serologice, biochimia urinii, coagulare, etc) si inregistrarea
valorilor in FO a pacientului anuntand medicul de rezultate. Efectueaza procedurile
terapeutice,

tratamente

si

investigatiile

la

indicatia

medicului.

Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile si a medicamentelor si
deconteaza in “ FISA CPU” si in “ CONDICA DE MEDICAMENTE” tot ce s-a
consumat

la

fiecare

pacient

in

parte.

Noteaza in “Fisa CPU” la rubrica destinata asistentului sau in fisa asistentului medical
toate

procedurile

pe

care

le-a

efectuat

la

fiecare

pacient..

In situatia in care pacientul se transfera in alta sectie clinica, organizeaza transferul in
felul

urmator:
1.daca pacientul se deplaseaza singur se asigura ca acesta a primit toata

documentatia

medicala

2. in situatia pacientului nedeplasabil, la indicatia medicului va solicita
ambulanta si va preda echipajului SAJ/SMURD impreuna cu pacientul documentele
medicale

si

lucrurile

personale

Dupa plecarea pacientului si dupa ce targa a fost spalata si dezinfecatata anunta triajul
de

eliberarea

patului

La bolnavii gravi ( politraumatism, coma, strari de ebrietate) sau la bolnavii decedati,
impreuna cu asistentul responsabil de tura si brancardierul din compartiment va
inventaria obiectele personale, le pune in pungi etichetate cu numele pacientului si
numarul de urgenta, si va intocmii “ procesul verbal de predare/ primire bunuri
personale

ale

bolnavilor”

La plecarea din tura va preda fiecare pacient din acest compartiment la shimbul
urmator.
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Art.172 Infirmiera
-îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii
profesionale
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
- isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si
supravegherea asistentului medical;
- pregateste patul si schimba lenjeria bolnavului;
- ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
- ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice
(plosca, urinar, tavite renale, etc.);
- asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si
conditiile stabilite (in sectie);
- efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi
deparazitarea lor;
- asigura toaleta bolnavului imobolizat ori de cate ori este nevoie;
- ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii;
- transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor) in containere speciale la
spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor
conform reglementarilor Regulamentului intern;
- executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din
salon;
- pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectia ciclica
(ori de cate ori este necesar);
- efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a
celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte
obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
- pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii insoteste pe cei care
necesita ajutor pentru a se deplasa;
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- colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in
recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, in
vederea neutralizarii conform legislatiei in vigoare;
- ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat;
- goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza
urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre
asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;
- dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste
cadavrul si ajuta la transportul acestuia la locul stabilit de catre conducerea
institutiei;
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medicosanitar; respecta secretul profesional;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern (halat de
culoare albastra, boneta, manusi, ecuson, papuci de interior), care va fi schimbat
ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal
(unghiile taiate scurt, fara inele si bratari, parul prins);
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical sef/ coordonator
privind normele de igiena si protectia muncii;
- transporta alimentele de la bucatarie pe sectii, cu respectarea normelor igienicosanitare in vigoare;
-asigura ordinea si curatenia in oficiile alimentare;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a
medicului;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
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- intretine curatenia la nivelul sectiei;
- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l
în
stare

de

funcţionare;

- răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale.
Aduce
la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă
anume,

cu

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în
familie,
îmbolnăviri

etc.);

- participă în efectuarea gărzilor în cadrul CPU.
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de
efectuarea si intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile comune
aferente, conform Ord M.S. 261/ 2007;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate privind colectarea,
depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala (conform Ordin
M.S. nr.1226/2012)
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- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
Art.173

Ingrijitoarea

- isi desfasoara activitatea sub supravegherea si indrumarea medicului si
asistentului medical;
- efectueaza curatenia in intrgul compartiment
-

efectueaza

dezinfectia

curenta

a

pardoselilor,

peretilor,

grupurilor

sanitare,plostilor, urinarelor si pastrarea lor corespunzatoare;
- indeplineste toate indicatiile asistentelor sefe/asistentelor medicale privind
intretinerea curateniei, salubritatii, dezinfectiei si dezinsectiei;
- respecta permanent regulile de igiena personala (cu accent pe spalatul pe maini)
si declara asistentei sefe imbolnavirile pe care le prezinta personal sau
imbolnavirile survenite la membrii familiei;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat albastru (pe
care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior,
manusi, ecuson; tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si
bratari;
- aplica procedurile stipulate in codul de procedura pentru gestionarea deseurilor;
- asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura, la
rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientii;
- aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor
produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si
evidenta gestiunii deseurilor;
- indeparteaza periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care
colecteaza urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul
de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medicosanitar;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
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- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protectia muncii;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a
medicului;
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de
efectuarea si intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile commune
aferente, astfel: ( Ord 261/ 2006)
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf.
Ordin 1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin
M.S. nr.1226/2012)
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- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
Art.174 Registrator medical
- îsi exercită profesia în mod responsabil si conform pregătirii profesionale;
- răspunde de îndeplinirea promptă si corectă a sarcinilor de muncă;
- respectă normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;
-respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- completează baza de date cu datele pacientilor;
-raspunde de introducrea corecta si la timp a datelor statisice medicale
-cunoaste si foloseste responsabil aparatura de birou (calculator, fax, Xerox etc.);
-cunoaste tehnoredactarea computerizata si programele necesare pentru acesta
-participa la căutarea materialelor si informaţiilor utilizând internetul si sprijină
medicii si asistenţii

in accesarea informaţiilor medicale si a articolelor

medicale ;
-raspunde de existente in Fisa C.P.U a datelor de identificare ale bolnavilor cu
precadere a CNP

precum si a Acordului informat al pacientului,

-introduce in aplicatiile informatice corespunzatoare ,sub indrumarea asistentului
responsabil de tura /asistentului sef/asistentului medical /medicului curant
codificarea medicala a bolilor, investigatiilor paraclinice ,procedurile si manevrele
medicale si tratamentul efectuat pe perioada stationarii pacientilor in C.P.U.
-raspunde de arhivarea tuturor actelor medicale,medico-legale

ex:Fise

C.P.U.,imprimante cu regim special ex.:concedii medicale,retete ,bilete de
trimitere,condica de medicamente etc.
-efectueaza lucrari de corespondenta cu sectiile/compartimentele ,serviciile din
unitate cat si din afara acesteie la cerinta sefilor ierarhici superiori;
- pastreaza in conditii optime toate documentele sectiei;
-se ocupa cu aprovizionarea cu imprimate,rechizite ,imprimate medicale cu regim
special etc.;
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- este singura persoană responsabilă si autorizată cu realizarea copiilor fiselor
pacientilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- oferă informatii tuturor celor care solicită, directionându-i la persoanele
responsabile din incinta CPU;
- se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt functionale;
- anuntă conducerea unitătii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă
apar disfunctionalităti în exploatarea acestora;
- nu oferă informatii cuprinse în fisa medicală a pacientilor decât în prezenta unui
cadru medical specializat si autorizat;
- păstrează confidentialitatea datelor cu privire la pacienti introduse în baza de
date a spitalului;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a
regulamentului de functionare;
- participă la instruirile periodice ale întregului personal;
- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent
de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de
muncă, schimbarea locului de munca, detasare sau demisie, orice declaratie
publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf.
Ordin 1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.
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-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin
M.S. nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
-elibereaza chitante pentru serviciile medicale nedecontate de CAS sau serviciile
medicale la cerere,incaseaza contavaloarea manoperelor conform listei de preturi
afisate si actualizate ,raspunde de banii incasati,pe care le preda zilnic la caseria
unitatii insotit de monetar,in cazul in care banii incasatii nu se pot preda la caserie
la iesirea din tura va preda asistentului responsabil de tura,sub semnatura de
predare/preluare.
-preia si distribuie personalului C.P.U tichetele de masa
- respectă regulamentul de functionare a CPU;
- participă la toate sedinte de lucru ale personalului angajat la CPU;
- îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si a CPU.
- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l
în
stare de

funcţionare;

-răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale.
Aduce
la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă
anume,

cu

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în
familie,
îmbolnăviri

etc.

Art.175 Brancardierul
- îsi exercită profesia în mod responsabil si conform pregătirii profesionale;
- isi desfasoara activitatea sub supravegherea si indrumarea medicului si
asistentului medical;
- răspunde de îndeplinirea promptă si corectă a sarcinilor de muncă;
- respectă normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;
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- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a
regulamentului de functionare;
- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se
subordonează si asigură îndeplinirea acestora;
- are responsabilitatea mentinerii confidentialitătii îngrijirilor medicale, cu un
comportament etic fată de bolnavi si fată de personalul medico-sanitar;
- transportă bolnavii conform indicatiilor primite;
- ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor si efectuează
transportul bolnavilor în incinta compartimentului;
- ajută personalul de primire si pe cel din sectii la mobilizarea bolnavilor în stare
gravă, precum si la imobilizarea bolnavilor agitati;
- transportă decedatii la camera de necropsie;
- asigură întretinerea curăteniei si dezinfectia materialului rulant: brancard,
cărucior etc;
- poartă echipamentul de protectie adecvat, conform regulamentului de ordine
interioară al spitalului;
- respectă drepturile pacientilor conform prevederilor OMS;
- participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;
- răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;
- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent
de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de
muncă, schimbarea locului de munca, detasare sau demisie, orice declaratie
publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;
- nu este abilitat să dea relatii despre starea sănătătii pacientilor;
- participă la cursurile de perfectionare organizate de unitate;
- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l
în stare de functionare;
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- aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o
perioadă anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite,
cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;

- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf.
Ordin 1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin
M.S. nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
- respectă regulamentul de functionare a CPU;
- participă la toate sedinte de lucru ale personalului angajat la CPU;
- îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si a CPU.

CAPITOLUL 9
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LABORATOARE SI COMPARTIMENTE
9.1 LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Art.176 Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
- efectuează analizele medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie,
microbiologie, virusologie, parazitologie, micrologie necesare precizării diagnosticului,
stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
- recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă;
- asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;
- redactarea corectă si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
- întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de
reactivi si materiale de laborator specifice;
- raportarea statistică a numarului de analize efectuate pe bolnavii internaţi;
- efectuează analize de urgenţă ori de câte ori este solicitat;
- efectuează examinarea profilactică şi de autocontrolul personalului medical al
spitalului;
- raportează zilnic activitatea medicală desfăşurată;
- depozitarea, evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării
activităţii medicale, în conformitate cu prevederile legale;
- igiena în cadrul laboratorului, care face obiectul programului de igienizare întocmit,
coordonat şi controlat de către şeful de laborator;
Laboratorul funcţionează în baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa
secţiilor cu paturi, care cuprinde :
-orele de recoltare a probelor, de primirea probelor de la secţii, de eliberare a
rezultatelor de la laborator;
- zilele şi orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite;
- cazurile de urgenţă se exceptează de la program;
Art.177 Seful de laborator:
- Se preocupa de problemele organizatorice si administrative ale laboratorului
- Organizeaza si raspunde de activitatea laboratorului;
- Repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, indruma si
controleaza, raspunde de munca acestora;
- Aduce la cunostinta directorului medical si managerului unitatii toate faptele
deosebite petrecute in laborator ca si masurile luate;
- Gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale
necesare desfasurarii activitatii;
- Controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor,
instalatiilor de orice fel si altor obiecte de inventar;
- Urmareste aplicarea masurilor de prevenire a contaminarii cu produse infectate;
- Asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice.
- Intocmeste fisele anuale de apreciere ale subordonatilor;
- Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de
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disciplină,
ţinuta
şi
comportamentul
personalului
în
subordine;
- Stabileste pentru laborator, necesarul anual de produse lucrari si servicii,
in vederea elaborarii programului anual de achizitii pe unitate – in limita bugetului
- Intocmeste fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce urmeaza a fi
achizitionate cf. procedurilor stabilite;
- Solicita aprovizionarea cu produse specifice laboratorului de analize medicale in baza
contractelor incheiate si a bugetului aprobat;
- intocmeste lucrarile de fundamentare a tarifelor, in vederea ofertarii investigatiilor
paraclinice de laborator.
La solicitare, indeplineste si alte sarcini primite din partea conducerii unitatii, in limita
competentelor sale
Art.178 Medicul de specialitate din laborator:
- efectuează analize de specialitate;
- întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;
- urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;
- răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţă medico-chirurgicale sau
consulturi cu alţi medici
- controlează activitatea personalului din laborator ;
- urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi;
- foloseşte corect bunurilor în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea
şi înlocuirea lor;
- colaboreaza cu medicii sefi de sectie in vederea stabilirii diagnosticului,
aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se
folosesc rezultatele;
- asigura in stransa colaborare cu medicii sefi de sectie, sistemul de prelevare
a probelor de la bolnavi in vederea examenelor microbiologice
- instruieste si controleaza personalul propriu si al sectiei de spital in vederea
prelevarii corecte a probelor, conservarii si transportarii acestora la laboratoare;
- asigura, in conditiile materiale si de cadre ale laboratorului, efectuarea
analizelor necesare stabilirii diagnosticului. Apeleaza la alte laboratoare
potrivit ierarhizarii pentru realizarea analizelor microbiologice pentru care nu
are dotarea necesara;
- indeplineste planul prestatiilor de laborator, stabilit impreuna cu medicii
sefi de sectii si aprobat de directorul unitatii, care va cuprinde si urmatoarele:
- expertizarea microbiologica periodica si prin sondaj a aparaturii de sterilizare
- controlul prin sondaj al mentinerii sterilitatii in timpul pastrarii materialelor
si a instrumentelor sterilizate;
- controlul starii de purtator la personalul, potrivit reglementarilor in vigoare;
- transmite in scris rezultatele analizelor microbiologice medicului sef de
sectie si sef compartiment infectii nozocomiale pentru tot ce priveste
diagnosticul imbolnavirilor infectioase;
- executa cu intreg colectivul, examenele si tratamentele cerute de medicii din
sectiile cu paturi sau ambulatorul de specialitate;
- analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii
calitativi ai muncii medicale din laborator;
- controleaza si conduce instruirea personalului din laborator;
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- verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in sectiile spitalului modul de
recoltare pentru analize;
- indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea unitatii.
Art.179 Chimistul, biologul:
- efectuează analizele şi determinările stabilite, în conformitate cu pregătirea sa ;
- întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat;
- controlează şi îndrumă activitatea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a
- aparaturii, precum şi de gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate
cu prevederile legale;
Art.180 Asistenta medicala de laborator are urmatoarele atributii:
● aplica procedurile si manualul calitatii ;
● pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor obtinute in timpul desfasurarii
activitatii ;
● respecta organigrama;
● participa la receptia serviciilor sau furniturilor aprovizionate;
● urmăreste calitatea produselor/serviciilor aprovizionate în cursul derulării
activitatilor;
● participa la intocmirea fiselor de consum;
● participa la receptie materialelor si consumabilelor;
● identifica aspecte ale analizelor neconforme;
● semnalează Responsabilului de analiza eventualele activitati neconforme apărute;
● reface analiza , când este cazul;
● aplica acţiuni corective ;
● participa la implementarea masurilor de îmbunătăţirea continuă ;.
● efectuează înregistrările pentru activităţile desfăşurate;
● furnizeaza toate informatiile necesare ,care le-au fost solicitate, echipei de audit
intern;
● participa la realizarea planului de masuri;
● participa la instruiri;
● are obligatia sa cunoasca pericolele existente in laborator;
● are obligatia sa aplice normele de biosecuritate;
● monitorizeaza condiţiile de mediu;
● respectă condiţiile impuse de mediu;
● inregistreaza condiţiile de mediu;
● elimina deseurilor;
● inactivaeaza deseurile infectioase/ potential infectioase;
● intretine curatenia;
● se asigura ca echipamentele de masurare sunt in termen de valabilitate;
● se asigura de utilizarea in conditii de siguranta a echipamentelor ;
● se asigura de buna gestionare a echipamentelor;
● intocmeste lista materialele de referinta de lucru;
● utilizeaza materialele de referinta de lucru;
● informeaza responsabilul de analiza cu privire la probele necorespunzatoare
● efectuează analizele de rutina; BIOCHIMIE,
● efectueaza controalele interne sub supravegherea responsabilului de analiza
BIOCHIMIE,
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●
●
●
●
●
●
●
●

informeaza Responsabilul de analiza despre rezultatele controalelor interne pentru
analizele de care raspunde;
înregistrează rezultatele în registrele aferente;
furnizeaza datele analitice si statistice pentru etapele ca i-au fost alocate pentru
validarea metodei;
efectueza nivelul unu de control;
executa nivelurile unu ,doi si trei de control sub supravegherea responsabilului de
analiza Biochimie
asigură integritatea probelor;
utilizeaza echipamentele informatice aferente echipamentelor de masurare;
utilizeaza sistemul informatic al laboratorului, cu acces restrictionat, pe baza de
parola pentru inregistrarea rezultatelor masurarii
9.2 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Art.181 Serviciul de anatomie patologica are in principal urmatoarele atributii:
1. compartimentul de citologie:
- stabilirea diagnosticului citopatologic pe lichidele recoltate din cavitati (pleurale,
peritoneale, articulare), lichide din tumori chistice, material aspirat cu ac fin.
- efectuarea examenului Babes-Papanicolau pe frotiurile cervico-vaginale.
Produsele biologice sunt aduse de catre cadru sanitar de pe sectia care solicita
examinarea.
2. compartimentul de histopatologie:
- efectuarea de examene histopatologice produselor biologice si anume : piese
operatorii, material bioptic recoltate de la pacienti, fragmente tisulare recoltate de la
cadavre necropsiate, avortoni etc.
Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic in serviciile de
anatomie patologica a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienti in cursul
interventiei chirurgicale.
Produsele biologice trimise la Laboratorul de Anatomie Patologica sunt aduse de
catre personalul sectiei care solicita examinarea.
3. prosectura (morga):
- executarea de necropsii tuturor pacientilor decedati in spital, care nu sunt cazuri
medico-legale, in vederea stabilirii sau confirmarii diagnosticului si precizarii cauzelor
medicale a mortii, inclusiv tuturor copiilor pana la varsta de 1 an, indiferent de locul
decesului, precum si a deceselor materne care nu sunt cazuri medicolegale; la cererea
scrisa a apartinatorilor decedatului, in cazurile cu diagnostic clar si bine confirmat, se
poate aproba scutirea de autopsie cu avizul medicului currant, al medicului sef de sectie,
al medicului anatomo-patolog si al managerului spitalului;
Este obligatorie recoltarea si efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor
tisulare recoltate de la cadavrele necropsiate;
Decizia autopsiei anatomo-patologice ( versus cea medico-legala) o ia medicul sef
de serviciu anatomie patologica, care raspunde pentru ea.
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- efectuarea procedurilor post-mortem standard (ISIC): imbalsamarea, spalarea,
imbracarea si cosmetizarea cadavrelor, in vederea eliberarii acestora catre apartinatori in
conformitate cu normele legale in vigoare;
- eliberarea certificatului constatator de deces la cazurile la care s-a efectuat necropsia
anatomo-patologica, completat si semnat de medicul anatomo-patolog;
- eliberarea certificatului de imbalsamare a cadavrului pentru depunerea la
capela/transport in alte localitati, semnat de catre medicul anatomo-patolog.
Art.182 Medicul primar anatomo-patolog are urmatoarele sarcini specifice:
- efectueaza necropsia anatomo-patologica la cazurile decedate in spital, in
prezenta medicului sef de sectie;
- efectueaza toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice si
necropsice, precum si examenele citologice din lichide, examenul Babes-Papanicolau;
- consemneaza in registrul de protocoale datele necropsice iar in foaia de
observatie, diagnosticul necropsic;
- dispune imbalsamarea cadavrelor si ia masuri pentru eliberarea cadavrelor in cel
mai scurt timp posibil, conform legislatiei in vigoare;
- dupa efectuarea autopsiei, completeaza - impreuna cu medicul curant certificatul constatator de deces si il semneaza;
- analizeaza, impreuna cu medicii din sectiile cu paturi, concordanta
diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic;
- participa la confruntarea anatomo-patologica si clinica a cazurilor deosebite;
- ia masurile prevazute in dispozitiile in vigoare, pentru cadavrele decedatilor de
boli transmisibile, precum si a cazurilor medico-legale;
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor
medicale intocmite in serviciu;
- controleaza evidenta miscarii, conditiile de pastrare a precursorilor in laboratorul
de anatomie patologica, precum si asigurarea conditiilor de securitate si paza a acestora;
- pastreaza la nivelul laboratorului de anatomie patologica toate documentele
referitoare la operatiunile de precursori, separat de alte documente, timp de 4 ani de la
data intocmirii lor;
- in termen de 24 de ore anunta in scris la organele de politie eventualele pierderi
sau sustrageri de precursori;
- organizeaza si raspunde de intreaga activitate a serviciului;
- repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar in subordine, indruma,
controleaza si raspunde de munca acestora;
- executa, impreuna cu intreg colectivul pe care il conduce, examenele cerute de
medicii din sectiile cu paturi;
- analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor, indicii calitativi
ai muncii din laborator;
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al
serviciului a Regulamentului intern al spitalului, a Regulamentului de organizare si
functionare, a tuturor masurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra
personalului din serviciu, a raporturilor de munca ale acestora, precum si a prevederilor
Contractului cadru anual si a celorlalte reglementari legale aparute in domeniul medical;
- verifica respectarea de catre intregul personal al serviciului a sarcinilor de
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serviciu si a normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul intern al
spitalului, controleaza permanent comportamentul personalului serviciului;
- aduce la cunostinta managerului spitalului toate faptele deosebite petrecute in
serviciu, ca si masurile luate;
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale individuale
cat si a personalului din subordine;
- gestioneaza si face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare
desfasurarii activitatii;
- controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor,
instrumentelor, instalatiiilor de orice fel si a altor obiecte de inventar;
- urmareste aplicarea masurilor de protectia muncii de prevenire a contaminarii cu
produse infectate, precum si a normelor P.S.I.;
- controleaza permanent tinuta corecta a personalului serviciului, organizeaza si
raspunde de modul de desfasurare a activitatii medicale in situatii de urgenta;
- raspunde prompt in situatiile de urgenta;
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de igiena si
antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de raportarea
corecta a infectiilor nozocomiale;
- respecta secretul profesional si Codul de deontologie medicala;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate
din activitate;
- intocmeste fisele postului personalului din subordine;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul serviciului pe
care il conduce;
- controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;
- ia masuri pentru incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
- anual, intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale
personalului angajat in serviciu si le comunica conducerii spitalului;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
Art.183 Asistenta medicala din Laboratorul de anatomie patologica are
urmatoarele atributii:
- primeste si inregistreaza piesele chirurgicale sau necropsice, biopsiile, lichidele
de punctie,frotiurile Papanicolau;
- verifica piesele chirurgicale si materialul bioptic trimis spre examen
histopatologic: contine sau nu formol, conformitatea cu biletul de trimitere; in cazul in
care nu corespund sau lipsesc ia legatura cu sectiile pentru elucidare;
- verifica si inregistreaza:documentele de insotire a materialului bioptic – bilet de
trimitere, bilet CAS, CNP etc; biletele de cadavru, scutirile de autopsie, copiile de
buletine ale decedatilor si apartinatorilor; in cazul in care nu corespund sau lipsesc ia
legatura cu sectiile pentru completare;
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- noteaza si numeroteaza registrele de decese respectiv de biopsii, citologii,
examen
Papanicolau ;
- participa la orientarea pieselor de exereza chirurgicale si a materialului bioptic
impreuna cu medicul: numeroteaza cutiile in conformitate cu numarul curent din registrul
de biopsii si din biletul de trimitere, le pregateste pentru orientare, noteaza pe biletul de
trimitere descrierea macroscopica a piesei, asa cum dicteaza medicul, preia sectiunile
puse in lucru de catre medic si le numeroteaza specific in vederea identificarii precise
ulterioare;
- efectueaza prelucrarea histopatologica a sectiunilor alese cu includerea acestora
in blocuri de parafina;
- efectueaza lamele histopatologice din blocurile de parafina prin secţionarea la
microtom a blocurilor, etalarea secţiunilor pe lame (obţinerea preparatului histopatologic
necolorat), deparafinare, colorarea lamelor cu coloratia uzuala hematoxilina-eozina si,
dupa caz, cu coloratii speciale – PAS, Alcian blue, Gomori, tricrom Masson etc.;montarea
lamelor cu lamele;
- efectueaza prelucrarea citopatologica a lichidelor de punctie;
- efectueaza prelucrarea conform metodei Babes-Papanicolau a frotiurilor cervicovaginale;
- prezinta lamele cito- si histopatologice insotite de biletele de trimitere catre
medicul anatomo-patolog;
- introduce rezultatele histopatologice in baza de date a laboratorului si le listeaza
la imprimanta;
- urmăreşte ca rezultatele analizelor histopatologice şi citologice să fie comunicate
sectoarelor interesate în timp optim;
- informeaza medicul asupra decedatilor prezenti in Morga si prezinta
documentele acestora;
- informeaza autopsierul asupra efectuarii procedurilor post-mortem
corespunzatoare fiecarui caz in parte;
- informeza apartinatorii asupra procedurii si a documentelor necesare privitor la
decedati
- completeaza foaia de observatie a decedatilor cu procedurile post-mortem
efectuate: spalare, imbalsamare, imbracare, cosmetizare, autopsie;
- efectueaza decontarea materialelor sanitare per cadavru;
- prepară coloranţii şi reactivii;
- introduce în histotecă lamele şi blocurile de parafină pentru care rezultatele au
fost eliberate, efectuează şi menţine ordinea în histotecă;
- arhiveaza biletele de trimitere, rezultatele histo si citopatologice, rezultatele ex.
Papanicolau, biletele de cadavru, registrele de biopsii, registrele de decese si registrele de
protocoale necropsice si asigura pastrarea lor in conditii optime, conform legii;
indosariaza biletele CAS;
- la cererea organelor în drept eliberează lame, blocuri sau copii ale rezultatelor,
asigurându-se că lamele şi blocurile respective vor reintra în posesia serviciului la o dată
stabilită cu cei în cauză;
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- pregatirea efectuarea autopsiei: documente - foaie de observatie, bilet de
cadavru, bloc registru decese; cutiile pentru prelevare tesuturi, pregatire echipament,
aparat foto;
- ajută medicul la efectuarea necropsiei: noteaza leziunile macroscopice in timpul
autopsiei; la cererea medicului efectueaza fotografii in timpul autopsiei;
- tine legatura cu: apartinatorii in vederea elaborarii certificatului de deces, cu
asistenta sociala in cazul decedatilor neidentificati, cu Politia, Procuratura, Medicina
Legala, Serviciul de Asistenta sociala din Primarie si cu Catedra de Anatomie din cadrul
UMF Cluj-Napoca in vederea ridicarii cadavrului din Morga;
- completeaza bonurile de consum la nevoie;
- distribuie judicios materialele de lucru şi reactivii către personalul din subordine,
având în vedere necesarul real al serviciului. Ţine evidenţa în scris a acestor operaţiuni,
având la bază semnăturile de predare, respectiv primire;
- în lipsa medicului preia corespondenţa intrată, rezolvă problemele urgente
reieşite din aceasta, în limita competenţelor ce i-au fost stabilite. La revenirea medicului
prezintă corespondenţa şi situaţia rezolvării problemelor;
- stabileste sarcinile de serviciu ale autopsierului, pe care le poate modifica,
informand medicul coordonator al Serviciului de Anatomie Patologica;
- participa la intocmirea fisei postului autopsierului;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de
autopsier;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea autopsierului;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea intregului personal nou
incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- informeaza medicul sef de sectie si asistentul sef de unitate, dupa caz, despre
evenimentele deosebite petrecute in timpul orelor de program;
- aduce la cunostinta asistentului sef de unitate absenta temporara a personalului
in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- colaborează cu medicul pentru întocmirea necesarului de materiale consumabile,
aparatură de laborator şi alte dotări. Ţine legătura cu Serviciul aprovizionare pentru
procurarea la timp a necesarului fundamentat şi înaintat Serviciului Aprovizionare;
raspunde de intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;
- realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii serviciului conform normelor
stabilite, in colaborare cu asistentul sef de unitate;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului mediu si auxiliar sanitar;
- intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta a personalului serviciului si o
depune in termen la Secretariatul unitatii;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din
subordine si le comunica asistentul sef de unitate.
- participa zilnic la raportul organizat de asistentul sef de unitate cu asistentii sefi de
sectie/compartimente si la raportul zilnic din serviciu;
- organizeaza instruiri periodice ale personalului din subordine (autopsier), privind
respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu mentiunea
ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
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- in cazuri deosebite, propune spre aprobare, impreuna cu medicul coordonator al
serviciului, ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza asistentul sef
de unitate si conducerea unitatii;
- controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, din cadrul
sectiei, informeaza, impreuna cu medicul coordonator al serviciului, conducerea unitatii
in vederea sanctionarii personalului vinovat;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al personalului din
subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia pana la sfarsitul lunii in curs pentru
luna urmatoare;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de observatie clinica
a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta confidentialitatea in
prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestuia si
asigura inlocuirea personalului pe durata concediului, informand medicul coordonator al
serviciului;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere
a infectiilor nozocomiale, astfel:
1. rãspunde de aplicarea Precauţiunilor universale;
2. rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine;
3. urmãreşte respectarea circuitelor funcţionale din serviciu în funcţie de
specific
4. rãspunde de starea de curãţenie din secţie, de respectarea normelor de
igienã şi antiepidemice;
5. constatã şi raporteazã managerului spitalului deficienţe de igienã
(alimentare cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire) şi ia mãsuri pentru
remedierea acestora;instruieşte personalul din subordine privind
autodeclararea îmbolnãvirilor şi urmãreşte aplicarea acestor mãsuri;
6. semnaleazã medicului coordonator al serviciului cazurile de boli
transmisibile pe care le observã în rândul personalului;
7. instruieşte personalul privind colectarea, pãstrarea si transportul
echipamentului folosit, transportul şi pãstrarea echipamentului curat;
8. urmãreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a
depozitãrii lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
9. controleazã şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi
comportamentului igienic şi propune medicului şef de secţie mãsuri
disciplinare în cazurile de abateri.
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a asistentului sef de
unitate;
- respecta codul de etica al asistentului medical;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi schimbat ori
de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
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- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind colectatrea,
pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate din
activitate conf. Ordin 1226/2012;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical, astfel
personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- in exercitarea profesiei, asistenta medicala isi organizeaza activitatea in mod
responsabil si conform pregatirii profesionale.
Art.184 Autopsierul din Laboratorul de anatomie patologica are urmatoarele
atributii:
- se integreaza in programul de lucru de 6 ore, lucrează în sala de autopsie si cu
produse biologice;
- preia decedatul adus în morga: stabileşte identitatea decedatilor, verifică
aplicarea brăţării,
prezenţa biletului de cadavru, prezenţa eventualelor obiecte de valoare ramase pe
decedat;
- preia foile de observație ale decedatilor de pe sectii și le prezinta medicului
anatomopatolog; după completarea acestora le preda înapoi pe sectii;
- înregistrează decedaţii în Registrul de evidenţa a decedaţilor existent în Morga;
- verifica zilnic inregistrarile din Registrul de intrare în Morga din exterior
existent la CPU
- pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie, ajută medicul în
efectuarea
necropsiei;
- aplica procedurile post-mortem tuturor decedatilor din spital: îmbălsămare,
spălare,
îmbracare si cosmetizare - ISIC, conform normelor legale în vigoare;
- la cererea apartinatorilor, aplica proceduri post-mortem la domiciliu, în timpul
orelor de
program, contra cost, la tarifele stabilite de catre Comitetul director; chitanta se va achita
la Secretariatul Policlinicii;
- eliberează decedaţii aparţinatorilor în conformitate cu identitatea acestora
împreuna cu
certificatului de îmbălsămare si transport intocmit de către medicul anatomo-patolog;
- duce scutirile de autopsie la secretariatul Spitalului pentru contrasemnare;
- eliberează lenjeria decedatilor către ingrijitoarele de pe sectiile de provenienta;
- igienizeaza Morga prin curăţenie şi dezinfecţie;
- transporta deşeurile din Morga la locul de colectare special din spital;
- transporta către sterilizare instrumentarul folosit, dupa prealabila spalare
- participa zilnic la raportul de activitate din serviciu;
- nu da informaţii aparţinatorilor sau unor terţe persoane (inclusiv mass-media)
privitoare la
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diagnosticele de deces găsite la autopsie;
- colaboreaza cu Medicina legala, Poliţia, Procuratura şi Serviciul de Asistenta
sociala din
cadrul Primariei;
- respecta codul de eticã al autopsierului;
- raspunde de buna pastrare a instrumentarului din dotare – respectiv trusa de
autopsie si de imbalsamare;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
- respecta normele de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale, astfel:
- aplica Precauţiunile universale;
- prezinta un comportament igienic;
- respecta circuitelor funcţionale din serviciu în funcţie de specific;
- constatã şi raporteazã asistentei coordonatoare a serviciului spitalului
deficienţe de igienã (alimentare cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire);
- respecta si aplica normele privind colectarea, pãstrarea si transportul
echipamentului folosit in Morga, transportul şi pãstrarea echipamentului
curat in Morga;
- respecta si aplica normele privind modul de colectare a deşeurilor
infecţioase şi neinfecţioase din Morga, a depozitãrii lor, modului de
transport şi neutralizare a acestora;
- isi desfasoarã activitatea sub coordonarea medicului coordonator al serviciului si
a asistentei coordonatoare a serviciului;
- informeaza asistenta coordonatoare a serviciului si medicul coordonator al
serviciului, dupa caz, despre evenimentele deosebite petrecute in timpul orelor de
program;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al
unitatii;
- poartã echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- respectã si aplicã normele igienico-sanitare privind colectarea, pastrarea,
tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate din activitate conf.
Ordin 1226/2012;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
10. sa cunoascã si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
11. sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- in exercitarea profesiei, ingrijitoarea isi organizeaza activitatea in mod
responsabil si conform pregatirii profesionale.
171

Art.185 Ingrijitoarea de la Laboratorul de anatomie patologica are urmatoarele
sarcinii:
- se integreaza in programul de lucru de 6 ore, lucreaza in sala de autopsie si cu
produse biologice;
- efectuează zilnic curăţenia si dezinfectia în sălile laboratorului, sala de autopsie, sala de
primire a cadavrelor, grupuri sanitare, coridoare, a căilor de acces în clădirea
laboratorului şi în morgă: pardoseli, pereţi, geamuri, mese de lucru, instrumentar, camera
frigorifica pentru cadavre, targi, clanţe de uşi, comutatoare electrice, telefoane;
- spală şi dezinfectează recipienţii în care se primesc şi se depozitează piesele operatorii
şi cele recoltate de la autopsii;
- transportă deşeurile infecţioase, neinfecţioase şi pe cele menajere pe circuitul stabilit;
- duce şi aduce de la spălătorie halatele personalului din serviciu, prosoape, perdele, etc.
şi răspunde de numărul şi identitatea acestora din momentul preluării lor din serviciu şi
până în momentul predării lor în serviciu;
- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;
- asigura corespondenta la birouri si în spital (scutiri de autopsie, foi de observație,
diverse);
- ridica materialele sanitare si reactivii din magazia spitalului;
- informeaza asistenta coordonatoare a serviciului si medicul coordonator al serviciului,
dupa caz, despre evenimentele deosebite petrecute in timpul orelor de program;
- participa zilnic la raportul zilnic din serviciu;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu mentiunea
ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata internarii;
- respecta normele de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale, astfel:
- aplica Precauţiunile universale;
- prezinta un comportament igienic;
- respecta circuitelor funcţionale din serviciu în funcţie de specific;
- asigura starea de curãţenie din secţie, respecta normele de igienã şi
antiepidemice;
- constatã şi raporteazã asistentei coordonatoare a serviciului spitalului deficienţe
de igienã (alimentare cu apã, instalaţii sanitare, încãlzire);
- respecta si aplica normele privind colectarea, pãstrarea si transportul
echipamentului folosit, transportul şi pãstrarea echipamentului curat;
- respecta si aplica normele privind modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi
neinfecţioase, a depozitãrii lor, modului de transport şi neutralizare a acestora;
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului coordonator al serviciului si a
asistentei coordonatoare a serviciului;
- respecta codul de etica al ingrijitoarei;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi schimbat ori
de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- respecta si aplica normele igienico-sanitare privind colectarea, pastrarea, tratarea,
neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate din activitate conf. Ordin
1226/2012, astfel ;
- aplica intocmai codul de procedura
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- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va furniza
date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- in exercitarea profesiei, ingrijitoarea isi organizeaza activitatea in mod responsabil si
conform pregatirii profesionale.
9.3 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
Art.186 Atributiile Laboratorului de radiologie si imagistica medicala :
Se preia bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.
Se inregistreaza bolnavul in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu
datele de identitate.
Se pozitioneaza bolnavul in incidentele specifice examinarii cerute.
Se face radioprotectia cu campuri plumbate pe zonele neinteresate expunerii
radiologice.
Se efectueaza radiografiile / radioscopiile.
Se executa developarea filmelor radiografice si inscriptionarea acestora cu datele
pacientului.
Se prezinta medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.
Se scriu rezultatele in registrul de consultatii, buletine radiologice si foi de observatii.
Se inregistreaza pacientii in format electronic.
Art.187 Medicul sef al Laboratorului de radiologie si imagistica medicala are
urmatoarele atributii specifice:
- supravegheaza ca developarea filmelor radiologice sa se execute corect si in
aceasi zi;
- raspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiologice;
- urmareste aplicarea masurilor de protectie pentru iradieri, atat pentru personalul
din subordine cat si pentru bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si
tratament;
- stabileste precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numarul
sedintelor data aplicarii lor, tratamentul radioterapeutic, etc.
- urmareste evolutia afectiunii la bolnavul iradiat, precum si zonei tegumentare
iradiate si consemneaza in fisa de tratament a bolnavului, cele constatate;
- raspunde prompt la solicitarile in caz de urgenta medico-chirurgicala sau
de consult cu alti medici;
Art.188 Medicul specialist radiolog are de indeplinit urmatoarele atributii:
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- supravegheaza ca developarea filmelor radiologice sa se execute corect si in
aceasi zi;
- raspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiologice;
- urmareste aplicarea masurilor de protectie pentru iradieri, atat pentru personalul
din subordine cat si pentru bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si
tratament;
- stabileste precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numarul
sedintelor data aplicarii lor, tratamentul radioterapeutic, etc.
- urmareste evolutia afectiunii la bolnavul iradiat, precum si zonei tegumentare
iradiate si consemneaza in fisa de tratament a bolnavului, cele constatate;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de medicul sef al laboratorului de
radiologie;
- foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic in specialitate;
- analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examinarilor;
- controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizarea aparatelor;
- asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena;
- raspunde prompt la solicitarile in caz de urgenta medico-chirurgicala sau de
consult cu alti medici;
- prezinta cazurile deosebite medicului sef de laborator;
- efectueaza investigatiile de specialitate;
- intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile efectuate;
Art.189 Asistenta medicala profil radiologie- sefa din Laboratorul de radiologie
are urmatoarele sarcini:
- pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic;
- inregistreaza bolnavul in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii
cu datele de identitate;
- efectueaza radiografiile la indicatia medicului;
- executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca,
conform indicatiilor medicului;
- pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele
radiografice pentru interpretare;
- developeaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele
personale pe filme;
- pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile;
- inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii
radiologice/buletine radiologice;
- asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice;
- pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate;
- participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamant;
- asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiune in
vederea mentinerii ei in stare de functionare;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din
dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta
utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- respecta Regulamentul intern;
- supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca;
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- respecta normele igienico-sanitare de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentilor medicali;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern, care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- utilizarea dozimetrului individual este obligatorie pe toata durata prezentei in
campul de radiatii sau in orice situatie in care exista pericol de iradiere;
- respecta si apara drepturile pacientilor;
- asigura evidenta tuturor examinarilor efectuate, defalcat pe sectii, pentru
contabilitate si statistica;
- stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine din
laborator, pe care le poate modifica, informand medicul sef;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de
personalul din subordine;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea personalului din laborator;
- organizeaza, impreuna cu directorul de ingrijiri si cu consultarea
reprezentantului O.A.M.M.R.-ului, testari profesionale periodice si acorda calificative
anuale pe baza calitatii rezultatelor obtinute la testare;
- participa la selectionarea asistentilor medicali profil radiologie si a personalului
auxiliar prin concurs;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea intregului personal
nou incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- organizeaza si controleaza activitatea de educatie pentru sanatate desfasurata de
asistentii medicali si surorile medicale;
- intocmeste lunar graficul de lucru al personalului din subordine si foile
colective de prezenta si le depune in termen la Secretariatul unitatii;
- aduce la cunostinta directorului de ingrijiri absenta temporara a personalului in
vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- raspunde de aprovizionarea laboratorului cu materiale sanitare necesare, de
intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;
- realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor
stabilite, in colaborare cu directorul de ingrijiri;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din
subordine si le comunica directorului de ingrijiri;
- organizeaza periodic si participa la raportul asistentilor medicali din laborator si
la raportul organizat de directorul de ingrijiri cu asistentii sefi de sectie/compartimente;
- organizeaza instruiri perodice ale intregului personal din subordine, privind
respectarea normelor de protectia muncii, P.S.I.si privind obligatiile personalului in
situatii de urgenta ;
- se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de pacienti de catre personalul
din subordine;
- in cazuri deosebite, propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef, plata cu
ora conform reglementarilor legale si informeaza directorul de ingrijiri si conducerea
unitatii;
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- controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine din
cadrul laboratorului, impreuna cu medicul sef laborator, informeaza conducerea unitatii
in vederea rezolvarii si/sau sanctionarii personalului vinovat;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al
personalului din subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia pana la sfarsitul lunii
in curs pentru luna urmatoare;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestuia
si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului, informand conducerea;
- coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor
postliceale sanitare insotite de instructorul de practica, respectandu-se graficul de stagiu
stabilit de comun acord cu scoala;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si
combatere a normelor nozocomiale;
- coordoneaza si raspunde de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea
medicala;
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef si a directorului de
ingrijiri;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
Art.190 Asistenta medicala profil radiologie din Laboratorul de radiologie are
urmatoarele atributii:
- pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic;
- inregistreaza bolnavul in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii
cu datele de identitate;
- efectueaza radiografiile la indicatia medicului;
- executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca,
conform indicatiilor medicului;
- pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele
radiografice pentru interpretare;
- developeaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele
personale pe filme;
- pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile;
- inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii
radiologice/buletine radiologice;
- asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice;
- pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate;
- asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiune in
vederea mentinerii ei in stare de functionare;
- dezvolta pregatirea profesionala de specialitate prin perfectionarea permanenta a
cunostintelor teoretice si practice;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din
dotare; - respecta Regulamentul intern;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale;
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- supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentilor medicali;
- poarta echipament de protectie prevazut de Regulamentul intern care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
personal;
- utilizarea dozimetrului individual este obligatorie pe toata durata prezentei in
campul de radiatii sau in orice situatie in care exista pericol de iradiere;
- respecta si apara drepturile pacientilor;
- respecta normele privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea
medicala;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
9.4 Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale
Art.191 Compartimentul de prevenire si control infectii nozocomiale are in
principal urmatoarele atributii:
- elaboreaza si supune spre aprobare Planul anual de supraveghere si
control a infectiilor nozocomiale din unitatea sanitara;
- solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru
supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale, conditii a autorizarii sanitare de
functionare respectiv componenta a criteriilor de acreditare;
- propune si initiaza activitati complementare de preventie sau control cu
caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau focar de infectie nozocomiala;
- raspunde pentru planificarea si solicitarea aprovizionarii tehnicomateriale necesare activitatilor planificate respectiv pentru situatii de urgenta;
- intocmeste harta punctelor si segmentelor de risc pentru infectie
nozocomiala privind modul de sterilizare si mentinerea sterilitatii in unitate,
decontaminarea mediului fizic si curatenia in unitate, "zonele fierbinti", cu activitate de
risc sau cu dotare tehnica si edilitara favorizanta pentru infectii nozocomiale;
- elaborarea si actualizarea anuala, impreuna cu consiliul de conducere si
sefii sectiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infectiilor nozocomiale care va
cuprinde: legislatia in vigoare, definitiile de caz pentru infectiile nozocomiale,
protocoalele de proceduri, manopere si tehnici de ingrijire, precautii de izolare, standarde
aseptice si antiseptice, norme de sterilizare si mentinere a sterilitatii, norme de dezinfectie
si curatenie, metode si manopere specifice sectiilor si specialitatilor aflate in structura
unitatii, norme de igiena spitaliceasca, de cazare si alimentatie, etc.
- organizeaza si participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea
eficientei activitatilor derulate;
- supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de
sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt
supuse sterilizarii;
- supravegheaza si controleaza decontaminarea mediului de spital prin
curatire chimica si dezinfectie;
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- supravegheaza si controleaza activitatea de indepartare si neutralizare a
rezidurilor cu accent fata de rezidurile periculoase din activitatea medicala;
- supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale
unitatii, circulatia asistatilor si vizitatorilor, a personalului si dupa caz, a studentilor si
elevilor din invatamantul universitar sau postliceal;
- raporteaza sefilor ierarhici problemele depistate sau constatate in
prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.
Art.192 Medicul sef al Compartimentului de Prevenire si Control al Infectiilor
Nozocomiale sau medicului responsabil pentru supravegherea şi controlul infectiilor
nozocomiale are urmatoarele atributii:
- elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi
control al infectiilor nosocomiale din unitatea sanitară;
- solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru
supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de
funcţionare, respectiv componenta a criteriilor de acreditare;
- organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al
infectiilor nosocomiale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul
anual de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale al unităţii;
- propune şi iniţiază activităţi complementare de preventie sau de control
cu caracter de urgenta, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infectie nosocomiala;
- răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionarii tehnicomateriale necesare activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenta;
- răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul
structurii;
- asigura accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde
pentru instruirea specifica a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performantei
activităţii profesionale a subordonaţilor;
- elaborează cartea de vizita a unităţii care cuprinde: caracterizarea
succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara şi tehnica a
unităţii în ansamblu şi a subunitatilor din structura; facilităţile prin dotări edilitarcomunitare de aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea
alimentelor; starea şi dotarea spalatoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după
caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenta
medicală; circuitele organice şi functionale din unitate etc., în vederea caracterizarii
calitative şi cantitative a riscurilor pentru infectie nosocomiala;
- întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infectie
nosocomiala privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilitatii în unitate,
decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele "fierbinti" cu activitate de
risc sau cu dotare tehnica şi edilitara favorizanta pentru infectii nosocomiale;
- elaborează "istoria" infectiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii
privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor;
- coordonează elaborarea şi actualizarea anuala, împreună cu consiliul de
conducere şi cu şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infectiilor
nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infectiile
nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precautii de
izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilitatii,
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norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialitatilor
aflate în structura unităţii, norme de igiena spitaliceasca, de cazare şi alimentaţie etc.
Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în
anexele la ordin;
- colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de
supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi
ghidul propriu al unităţii;
- verifica respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
- organizează şi participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea
eficientei activităţilor derulate;
- participa şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de
antibiotico-terapie a unităţii şi secţiilor;
- supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea
laboratorului de diagnostic etiologic pentru infectiile suspecte sau clinic evidente;
- colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru
cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi
compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub aspectul
antibiocinotipiilor;
- solicita şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de
referinta, atât în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cat şi în cadrul auditului
extern de calitate;
- supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de
sterilizare şi menţinere a sterilitatii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt
supuse sterilizarii;
- supraveghează şi controlează efectuarea decontaminarii mediului de
spital prin curatare chimica şi dezinfecţie;
- supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în
aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele
activităţii la bucataria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;
- supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spalatorie;
- supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a
reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
- supraveghează şi controlează respectarea circuitelor functionale ale
unităţii, circulaţia asistatilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi
elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
- supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi
paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare,
diagnostic şi tratament pentru infectiile nosocomiale;
- supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de
infectie la asistaţi, derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase,
operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al
infectiilor nosocomiale;
- răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demareaza ancheta
epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infectie nosocomiala;
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- dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii,
măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizează, după caz,
triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
- întocmeşte şi definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzează
informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi
activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
- solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului
extern conform reglementărilor în vigoare;
- coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile
asumate de compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al
infectiilor nosocomiale.
- întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;
- raportează sefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în
prevenirea şi controlul infectiilor nosocomiale, prelucreaza şi difuzează informaţiile
legate de focarele de infectii interioare investigate, prezintă activitatea profesională
specifica în fata consiliului de conducere, a directiunii şi a consiliului de administraţie;
- întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în
cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infectie nosocomiala.
Art.193 Asistenta medicala din Compartimentul de prevenire si control al
infectiilor nozocomiale are in principal urmatoarele atributii :
- mentine la standarde de performanta activitatea pe care o desfasoara;
- da dovada de profesionalism in relatiile de subordonare, coordonare si
colaborare;
- respecta confidentialitatea materialelor si datelor pe care le detine si
manipuleaza;
- raspunde de gestionarea echipamentelor si materialelor din dotare;
- colecteaza, prelucreza si tine evidenta datelor privind infectiile
nozocomiale provenite din spital;
- verifica datele privind infectiile nozocomiale inregistrate de sectii si
compartimente, colecteaza datele privind cazurile gasite nediagnosticate si/sau
nedeclarate si informeaza medicul epidemiolog;
- elaboreaza buletinul informativ lunar, privind morbiditatea, severitatea si
eficienta masurilor de prevenire a infectiilor nozocomiale si il prezinta conducerii
unitatii;
- participa la realizarea anchetelor epidemiologice, organizeaza depistarea,
reportarea, evidenta, izolarea si aplicarea masurilor de control in caz de boala
transmisibila internata sau aparuta in spital;
- colaboreaza cu asistentele sefe din sectii/compartimente pentru aplicarea
optima a precautiilor de izolare a bolnavilor, a masurilor de antiseptie, a tehnicilor
aseptice, a masurilor de igiena si dezinfectie;
- verifica prin inspectie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub
control a infectiilor nozocomiale (verifica respectarea normelor de igiena
spitaliceasca,igiena produselor alimentare, in special a celor dietetice, respectarea
precautiilor universale);

180

- raspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru
controlul sterilitatii, mentinerea sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile,
igiena spitaliceasca;
- identifica nevoile educationale, nivelul de intelegere si aptitudinile
cadrelor medii si stabileste prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative,
privind prevenirea infectiilor nozocomiale;
- alcatuieste teste de verificare a cunostintelor privind infectiile
nozocomiale pentru personalul mediu si auxiliar;
- in absenta medicului epidemiolog, in situatii deosebite informeaza
conducatorul unitatii sau medicul de garda pentru luarea masurilor corespunzatoare;
- coordoneaza elaborarea si actualizarea anual, impreuna cu conducerile
sectiilor a Ghidului de prevenire a infectiilor nozocomiale care va cuprinde: legislatie in
vigoare, definitii, proceduri, precautii de izolare, tehnici aseptice, metode specifice pentru
fiecare compartiment, norme de igiena spitaliceasca, norme de sterilizare;
- supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor
periculoase;
- coordoneaza investigatia-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse
pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii
deseurilor, in acest sens are toate atributiile investigatorului sef;
- elaboreaza planul de activitate si codul de procedura pentru manipularea
lenjeriei si pentru spalatoria din spital;
- supravegheaza prin sondaj modul de aplicare a planului de activitate si a
codului de procedura;
- stabileste circuitul lenjeriei in unitatea medicala;
- elaboreaza si urmareste aplicarea planului de educare si formare
continua;
- hotareste efectuarea testarii microbiologice a lenjeriei produs-finit;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- respecta codul de etica si deontologie al asistentului medical;
- respecta Regulamentul intern al spitalului;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical, astfel
personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.194 Agentul DDD are urmatoarele atributii:
-preia sub semnatura de predare/primire deseurile contaminate de la
punctul de colectare intermediara a unitatii;
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- verifica si respinge de la preluare deseurile contaminate colectate
necorespunzator (ambalaj, sortare);
- preda societatii colectoare de deseuri contaminate pubelele cu deseuri si
preia recipientii curati;
- curata si dezinfecteaza spatiul de depozitare temporara dupa fiecare
predare de deseuri;
- raspunde de frigiderul pentru deseuri anatomo-patologice;
- spatiul de depozitare temporara va fi in

ibil persoanelor straine (inchis) in afara orarului de primire;
- supravegheaza transportul corect al rezidurilor solide (menajere si
contaminate), depunerea lor in pubele si spalarea galetilor de transport;
- intretinerea curateniei in curtea spitalului si la rampa pentru deseuri
menajere;
- asigura dezinfectia zilnica a apelor uzate menajere din spital;
- efectueaza dezinfectia ciclica a aerului conform graficului aprobat de
conducerea unitatii;
- asaneaza cazurile de parazitism (pediculoza, scabie)depistate la triajul
epidemiologic la internare;
- asigura dezinfectia/dezinsectia efectelor bolnavilor (unde este necesar);
- curatenie si intretinere curte;
- aplica si respecta normele de protectia muncii;
- raspunde de buna functionare si intretinere a aparaturii de dezinfectie, de
repararea ei la timp si folosirea in conditii corespunzatoare;
- isi schimba echipamentul de lucru asfel:
- la preluare deseuri – 1 EIL;
- la intrarea in sectii- conform specificului acestora
(botosei, pelerina);
- intretinere curte- 1 EIL.
- respecta Regulamentul intern al spitalului si Regulementul de Organizare
si Functionare;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
9.5 Laboratorul de explorări funcţionale
Art. 195 Laboratorul de explorări funcţionale asigură:
1. efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie,
electrocardiografie, oscilometrie, test de efort, conform solicitărilor medicilor de
specialitate şi în raport cu dotarea existentă;
2. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
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3. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de
reactivi şi materiale de laborator specifice;
4. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
Art.196 Atributii asistenta:
- raspunde de buna pastrare si utilizare a aparaturii si utilajelor din laboratoare;
- pregateste bolnavul si materialele necesare explorarilor functionale;
- inregistreaza bolnavul in registrul de consultatii pentru explorari functionale cu
datele de identitate;
- efectueaza explorari functionale la indicatia medicului si il ajuta pe acesta;
- pastreaza evidenta materialelor folosite;
- inscrie rezultatele interpretarii explorarilor functionale in registrul de consultatii;
- asigura evidenta explorarilor functionale efectuate;
- participa la procesul de perfectionare continua a cunostintelor teoretice si
practice;
- asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiune in
vederea mentinerii ei in stare de functionare;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din
dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta
utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de observatie
clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca; supravegheaza
si controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin
1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
- respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
o cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii, si
masurile de protectia muncii;
- respecta programul de lucru al sectiei semnand zilnic condica de prezenta, cu precizarea
orei de incepere si de terminare a turei;
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- respecta codul de etica al asistentilor medicali;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita competentelor
profesionale in conformitate cu normele legale in vigoare;
- participa si/sau initiaza activitatile de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor
medicale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical, astfel
personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
9.6 Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie
Art.197 Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneorologie cu punct de
lucru in Ambulatorul de specialitate al spitalului are in principal urmatoarele atributii:
- tinerea evidentei bolnavilor, invalizilor si deficientilor inclusi in actiunile de
recuperare medicala (adulti si copii);
- intocmirea planurilor de recuperare medicala a bolnavilor, invalizilor si
deficientilor, impreuna cu personalul de specialitate din cabinetele de specialitate din
Ambulatoriul de specialitate si cabinetele medicale individuale aflate in relatie
contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a jud. Cluj;
- efectuarea tratamentelor de recuperare medicala a bolnavilor, invalizilor si
deficientilor motori, precum si a altor categorii de persoane care necesita tratamente
fizioterapice recomandate de personalul de specialitate;
- transmiterea catre medicii care au trimis bolnavi pentru tratament medical
recuperator, a concluziilor asupra eficientei tratamentului aplicat, pe baza de scrisoare
medicala.
Medicul sef al Laboratorului de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie are
urmatoarele atributii:
organizeaza si raspunde de intreaga activitate a laboratorului astfel incat
sa fie realizati indicatorii de performanta calitativi si cantitativi stabiliti de conducerea
unitatii;
asigura si raspunde de cunoasterea si respectarea de catre personalul
subordonat, a dispozitiilor actelor normative care reglementeaza acordarea asistentei
medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
sa nu refuse acordarea asistentei medicale in caz de urgent ori de cate ori
se solicita unitatii acest serviciu;
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certifica aplicarea corecta de catre colectivul laboratorului a prevederilor
contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu
respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in
cazul persoanelor cu asigurare facultative;
sa ia masuri specific de informare a asiguratilor despre serviciile medicale
oferite, despre modul in care sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de calitate
elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Sanatate, pentru
aplicare in sectiile unitatilor spitalicesti;
controleaza si raspunde de intocmirea corecta si complete a notelor
medicale, asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor
terapeutice, controleaza efectuarea investigatiilor prescrise, stabileste momentul
externarii bolnavilor, conform Normelor Metodologice de aplicare a contractului cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti;
organizeaza consultatiile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii
sefi ai altor sectii, compartimente, laboratoare, in scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii
tratamentului corespunzator;
urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de
diagnostic si tratament, fiind preocupat de managementul corect al resurselor unitatii, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de
Asigurari de Sanatate;
raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indifferent
de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru
acestia, precum si de solicitatea documentelor care atesta aceasta calitate;
controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/ respectarea masurilor de
igiena si antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de
raportarea corecta a infectiilor nozocomiale, participand trimestrial la analize specifice la
nivelul spitalului;
controleaza si asigura justa utilizare a materialelor sanitare;
raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si a
intregului inventor al laboratorului si face propuneri de dotare conforme necesitatilor si
normelor;
raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor
privitoare la asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora;
controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a
documentelor medicale intocmite in laborator, controleaza modul de pastrare in laborator,
a documentelor;
controleaza modul de intocmire a recomandarilor de tratament,
controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre medical de familie,
diagnosticul stabilit, tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea
de sanatate a pacientului;
informeaza conducerea spitalului asupra activitatii laboratorului, punand la
dispozitie actele necesare in acest scop;
organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal a
laboratorului a Regulamentului intern al spitalului, a tuturor masurilor/deciziilor
conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din laborator;
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verifica respectarea de catre intregul personal al laboratorului, a sarcinilor
de serviciu si a normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul intern al
spitalului, controleaza permanent comportamentul personalului laboratorului;
controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protective
a muncii in laborator; controleaza permanent tinuta corecta a personalului laboratorului;
intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului
angajat in laborator si le comunica conducerii spitalului;
verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul
laboratorului pe care il conduce;
isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului cadru si
Regulamentului intern;
indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
Art.198 Atributii asistent bft
- supravegheaza starea pecientilor pe periada aplicarii procedurilor
fizioterapeutice;
- supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea
pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite;
- informeaza si instruieste pacientul asupra tratamentului pe care il
efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot apare;
- aplica procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj, cu toti
parametri agentului fizic, in vederea recuperarii medicale, conform prescriptiilor
medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei proceduri;
- manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav;
- respecta intocmai prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ale
bolnavilor;
- tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate si transmite datele catre
serviciul de statistica;
- pregateste si verifica functionarea aparaturii din dotare, semnaland defectiunile;
- se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la
aplicarea procedurilor fizioterapeutice;
- acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
- pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii;
- participa la procesul de perfectionare continua a cunostintelor teoretice si
practice;
- asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiune in
vederea mentinerii ei in stare de functionare;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din
dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica
folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
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- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de observatie
clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca; supravegheaza
si controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin
1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
- respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
o cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii, si
masurile de protectia muncii;
- respecta programul de lucru al sectiei semnand zilnic condica de prezenta, cu precizarea
orei de incepere si de terminare a turei;
- respecta codul de etica al asistentilor medicali;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita competentelor
profesionale in conformitate cu normele legale in vigoare;
- participa si/sau initiaza activitatile de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor
medicale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical, astfel
personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
Art.199 Atributii kinetoterapeut
- ca membru al echipei profesionale, stabileste planul de tratament
specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare in
vederea educarii sau reeducarii unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor
dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;
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- utillizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura,
electroterapia si procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate;
- stabileste necesarul de echipament si se implica in procurarea acestuia;
- stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasa de pacient si
instruieste apartinatorii sau persoanele implicate in ingrijirea pacientului in aplicarea
acelui program;
- evalueaza si reevalueaza in timp progresele facute de pacient; adapteaza
planul de tratament in functie de evolutia pacientului;
- asista si se implica – in programul de kinetoterapie – a personalului care
nu este de specialitate (asistent social, terapeut ocupational, logoped, ingrijitoare, mame
sociale)
- se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la
perfectionarea personalului mediu din subordine;
- asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le
implica actul terapeutic;
- participa la manifestari stiintifice;
- se implica in perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;
- completeaza permanent in fisa de recuperare kinetica toate procedurile
utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata;
- participa la manifestari stiintifice;
- se implica in perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;
- completeaza permanent in fisa de recuperare kinetica toate procedurile
utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata;
- supravegheaza starea pecientilor pe perioada aplicarii programul de
kinetoterapie;
- supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea
pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite;
- manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav;
- respecta intocmai prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ale
bolnavilor;
- acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de observatie
clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie;
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin
1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
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- respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
o cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii, si
masurile de protectia muncii;
- respecta programul de lucru al sectiei semnand zilnic condica de prezenta, cu precizarea
orei de incepere si de terminare a turei;
- respecta codul de etica al asistentilor medicali;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita competentelor
profesionale in conformitate cu normele legale in vigoare;
- participa si/sau initiaza activitatile de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor
medicale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical, astfel
personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
9.7 Sterilizare
Art.200 Statia de sterilizare asigura conditii optime pentru desfasurarea activitatii
de asistenta medicala in vederea evitarii transmiterii infectiilor nozocomiale si are
urmatoarele atributii:
- asigura sterilizarea materialelor si instrumentarului necesare activitatii
spitalului;
- asigura circuitul materialelor prezentate la sterilizare si marcarea
materialelor sterile conform normelor M.S.
- tine evidenta materialelor prezentate la sterilizare;
- face controlul sterilizarii prin teste chimice la fiecare sarja si periodic
testarea bacteriologica.
Art.201 Asistenta medicala coordonatoare a Statiei de sterilizare are urmatoarele
atributii:
- raspunde de calitatea sterilizarii si de asigurarea ritmica a
instrumentarului si a materialelor sterile necesare activitatii spitalului.
In acest scop:
- propune directorului spitalului necesarul de materiale, aparatura,
amenajari si lucrari de intretinere necesare bunului mers al statiei;
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- controleaza daca este asigurata buna functionare a aparatelor, respectarea
instructiunilor de folosire a acestora, testarea chimica a fiecarei sarje si periodic
bacteriologica si evidenta activitatii de sterlizare. Urmareste la Laboratorul de
bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare;
- instruieste si controleaza permanent activitatea personalului care lucreaza
in statia centrala respectarea modului de primire, pregatire, pastrarea si eliberarea
materialelor sterile
- informeaza imediat pe directorul spitalului asupra defectiunilor aparute in
functionarea statiei de sterilizare si propune masurile corespunzatoare;
- raspunde, asigura si respecta normele de protectia muncii si P.S.I.;
- prelucreaza, raspunde si respecta permanent normele de prevenire si
control ale infectiilor nozocomiale;
- intocmeste annual programarea concediilor de odihna pentru personalul
mediu sanitar din subordine si le comunica conducerii unitatii;
- intocmeste annual fisele de evaluare ale personalului din subordine si le
comunica conducerii unitatii;
- intocmeste fisele postului personalului din subordine si le comunica spre
aprobare conducerii unitatii;
- intocmeste lunar graficul de lucru si urmareste respectarea lui;
- verifica zilnic programul de lucru al asistentilor medicali din subordine,
condica de prezenta;
- intocmeste lunar foile colective de prezenta ale personalului subordonat
si le depune la Secretariatul unitatii;
- se preocupa de cunoasterea si respectarea prevederilor Regulamentului
intern;
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
- poarta echipament de protectie;
- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
- se preocupa continuu de ridicarea cunostintelor profesionale individuale;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.202 Asistenta medicala care lucreaza la Statia de sterilizare are urmatoarele
sarcini:
- verifica modul de pregatire si impachetare a materialelor trimise pentru
sterilizare si respinge trusele necorespunzatoare;
- efectueaza sterilizarea respectand normele tehnice de sterilizare si
instructiunile de sterilizare ale fiecarui aparat;
- anunta imediat personalul tehnic de intretinere si pe asistenta medicala
coordonatoare asupra oricarei defectiuni care survine la aparatele de sterilizare;
- raspunde de igiena incaperilor in care se face sterilizarea si de fluxul
materialelor inainte si dupa sterilizare;
- banderoleaza si eticheteaza trusele si pachetele cu materiale sterilizate,
tine evidenta activitatii de sterilizare pe aparate si sarje, conform normelor Ord.M.S.
nr.185/2003;
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- efectueaza teste de control a sterilizarii si tine evidenta rezultatelor
conform normelor Ord.M.S. nr.185/2003;
- respecta normele de protectia muncii si P.S.I.
- respecta normele de prevenire si control ale infectiilor nozocomiale;
- poarta echipament de protectie;
- respecta Regulamentul intern;
- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu
individual sau alte forme de educatie continua;
- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
9.8 Blocul operator.
Art.200 Atribuţii generale:
Blocul operator cuprinde un ansamblu de încăperi care funcţionează ca un tot unitar în
scopul realizării în perfecte condiţii a intervenţiilor chirurgicale.
Blocul operator pentru a funcţiona corect trebuie să aibă legături cât mai scurte şi cât mai
directe cu secţiile specialitate chirurgicală, cu secţia de terapie intensivă, şi
a) este legat vital de serviciul de sterilizare;
b) este amplasat într-o zonă destinată a spitalului şi nu poate să fie considerat loc de
trecere a personalului dintr-o secţie în alta;
c) trebuie întreţinută o curăţenie exemplară, impunându-se dezinfecţia fiecărei săli după
fiecare operaţie şi efectuarea unei curăţenii generale , ce puţin o dată pe săptămână;
d) iluminatul în sălile de operaţii este asigurat cu ajutorul unor lămpi speciale şi al
reflectoarelor ;
e) temperatura trebuie să fie constantă , ventilaţia trebuie asigurată în condiţii optime , de
un sistem mecanic autonom, dotat cu filtre şi purificatoare de aer atât pe circuitul de
admisie cât şi pe cel de evacuare în atmosferă;
f) pregătirea bolnavului pe masa de operaţii în poziţie corectă în vederea anesteziei şi
intervenţiei chirugicale;
g) pregătirea bolnavului prin tehnici speciale în vederea intervenţiei chirurgicale,
organizarea tranportului bolnavului şi, la nevoie, supravegherea acestuia pe timpul
transportului;
h) respectarea reglementărilor în vigoare privind controlul şi combaterea infecţiilor
nosocomiale;
i) este interzisă utilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu
este sigură conform normelor în vigoare;
Art.204 Asistenta sefa de la Blocul operator are urmatoarele atributii:
-stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine;
- coordoneaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul
din subordine, in cele 3 ture;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea personalului din Blocul operator;
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- organizeaza, impreuna cu asistentul medical sef pe unitate si cu
consultarea reprezentantului Ordinului Asistentilor Medicali, testari profesionale
periodice si acorda calificativele anuale pe baza calitatii rezultatelor obtinute la testare;
- participa la selectionarea asistentilor medicali si a personalului auxiliar
prin concurs;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou
incadrat in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- informeaza medicul sef de sectie chirurgie si, dupa caz, asistentul
medical sef pe unitate despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor;
- aduce la cunostinta asistentului medical sef pe unitate absenta temporara
a personalului in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- raspunde de aprovizionarea Blocului operator cu instrumentar, lenjerie si
alte materiale sanitare necesare, de intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor
stabilite in unitate;
- asigura trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si procurarea
medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta, controleaza modul in care medicatia
este preluata din farmacie si pastrata;
- realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii Blocului operator
conform normelor stabilite in colaborare cu directorul de ingrijiri si delega persoana care
raspunde de aceasta, fata de administratia institutiei;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului, pe care o
contrasemneaza;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de
personal din subordine si le comunica asistentului medical sef pe unitate;
- participa la raportul de garda cu medicii si la raportul organizat de
asistentul medical sef pe unitate cu asistentii sefi de sectie/compartiment;
- organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine
privind respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.;
- asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai in
interesul bolnavilor;
- in cazuri deosebite propune spre aprobare efectuarea de ore suplimentare conform
reglementarilor legale si informeaza asistentul medical sef pe unitate despre aceasta,
supunand-o spre aprobarea managerului;
- controleza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul
Blocului operator, decide asupra modului de rezolvare si/sau sanctionare a personalului
vinovat si informeaza asistentul medical sef pe unitate si conducerea unitatii;
- organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al personalului din
subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia pana la sfarsitul lunii in curs pentru
luna urmatoare, predand un exemplar asistentului medical sef pe unitate;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evident acestora si informeaza
asistentul medical sef pe unitate, raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea
personalului pe durata concediului;
- intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta a personalului sectiei pe luna in curs si o
depune in termen la Secretariatul unitatii;
- participă la întocmirea fiselor de apreciere a personalului aflat în subordine;
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- intocmeste fisele postului personalului din subordine;
- isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie chirurgie si a
asistentului medical sef pe unitate;
- coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere
a infectiilor nozocomiale;
- anunta imediat medicul sef de sectie chirurgie si asistentul medical sef pe unitate asupra
deficientelor in conditiile de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc.);
- aplica masurile privind sterilizarea, dezinfectia, curatenia precum si alte masuri pentru
prevenirea infectiilor intraspitalicesti ce cad in competenta sa sau a personalului din
subordine;
- supravegheaza efectuarea corecta a sterilizarii in Blocul operator, instruieste si
controleaza personalul din subordine privind pregatirea materialelor ce urmeaza a fi
sterilizate, pastrarea marerialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de
valabilitate;
- supravegheaza pregatirea materialelor pentru sterilizarea centralizata si semnaleaza
medicului sef de sectie chirurgie defectiunile constatate la materialele si obiectele primite
de la Statia centrala de sterilizare (neetansietatea casoletelor, lipsa testelor sau teste
aratand ineficienta sterilizarii);
- organizeaza si supravegheaza pregatirea salilor de operatie pentru dezinfectiile
periodice;
- participa conform indicatiilor laboratorului de bacteriologie la recoltarea probelor de
mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si sterilizarii;
-instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si
urmareste aplicarea masurilor ce se impun;
- semnaleaza medicului sef de sectie chirurgie cazurile de boli transmisibile pe care le
observa in randul personalului;
- instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care
trebuie respectate;
- instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei, transportul rufariei
murdare, receptionarea, transportul si pastrarea lenjeriei curate;
- controleaza si instruieste permanent personalul din subordine asupra tinutei si
comportamentului igienic cat si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si
propune masuri disciplinare in cazurile de abateri;
- organizeaza si raspunde de calitatea si controlul activitatii de pregatire, sterilizare si
utilizare a materialului si instrumentarului folosit in Blocul operator;
- organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de aseptie si
antiseptie stabilite pentru blocurile operatorii, blocurile de nasteri;
- coordoneaza si raspunde de gestionarea deseurilor rezultate din
activitatea medicala;
- organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea statiei de sterilizare
centrala cu respectarea normelor privind efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilizarii
dispozitivelor materialelor sanitare conform legislatiei in vigoare;
- se pregateste continuu pentru reactualizarea cunostintelor profesionale si
poate participa la programul de perfectionare organizat;
- pregateste instrumentarul pentru interventiile chirurgicale, asista
bolnavul pre si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
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- pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul si respecta
conditiile de pastrare sterila si utilizarea in limita termenului de valabilitate;
- raspunde de igiena si curatenia salilor de operatie;
- asigura curatenia si dezinfectia aparaturii din dotare si se ingrijeste de
buna intretinere si folosire a mobilierului, a instrumentarului si materialului moale
existent;
- pregateste si impacheteaza materialele pentru sterilizare;
- verifica modul de sterilizare si respinge trusele necorespunzatoare;
- efectueaza sterilizarea, respectand normele tehnice de sterilizare si
instructiunile de utilizare a fiecarui aparat;
- respecta Regulamentul intern, Regulamentul de Organizare si
Functionare si normele de protectia muncii;
- respecta codul deontologic;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica
procedurile de interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele
aplicate in institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor
proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital;
respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu carecter personal ale
pacientilor;
-respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea
la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
-verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind
colectatrea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor
biologice rezultate din activitate conf. Ordin 1226/2012, astfel ;
➢ raspunde de aplicarea codului de procedura
➢ prezinta medicului sef de sectie sau coordonatorului planificarea necesarului de
material
➢ pentru sistemul de de gestionare a deseurilor medicale periculoase
➢ aplica metodologia de culegere de date privind deseurile rezultate din activitati
medicale.
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al
calitatii:
-sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
-sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
-executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice;
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- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va furniza
date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici unei
persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
Art.205 Asistenta medicala de la Blocul operator are in principal urmatoarele
sarcini:
- in exercitarea profesiei asistenta medicala isi organizeaza activitatea in
mod responsabil si conform pregatirii profesionale;
- se pregateste continuu pentru reactualizarea cunostintelor profesionale si
partcipa la programul de perfectionare organizat;
- are un comportament etic fata de personalul medico-sanitar si
apartinatorii acestora;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de normele in vigoare, care va
fi schimbat zilnic si ori de cate ori se impune pentru pastrarea igienei si aspectului etic
personal;
- respecta secretul profesional, la cererea familiei explica - numai in
interesul bolnavului - evolutia starii generale a bolnavului si a bolii sale;
- efectueaza in caz de urgente resuscitarea cardio-respiratorie;
- anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentarea
cu apa, instalatiile sanitare, incalzire);
- respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena, cat si a
regulilor de tehnica aseptica in efectuarea manoperelor chirurgicale;
- pregateste instrumentarul pentru interventiile chirurgicale, asista
bolnavul pre si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
- pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul si respecta
conditiile de pastrare sterila si utilizarea in limita termenului de valabilitate;
- raspunde de bunurile aflate in folosinta sa;
- raspunde de igiena si curatenia salilor de operatie;
- pregateste blocul operator pentru dezinfectii periodice, efectueaza
impreuna cu personalul din subordine curatenia si pregatirea pentru dezinfectie;
- asigura curatenia si dezinfectia aparaturii din dotare si se ingrijeste de
buna intretinere si folosire a mobilierului, a instrumentarului si inventarului moale
existent;
- pregateste si impacheteaza materialele pentru sterilizare;
- verifica modul de sterilizare si respinge trusele necorespunzatoare;
- efectueaza sterilizarea, respectand normele tehnice de sterilizare si
instructiunile de utilizare a fiecarui aparat;
- anunta imediat personalul tehnic de intretinere si medicul responsabil cu
sterilizarea asupra fiecarei defectiuni ce survin la aparatele de sterilizare;
- raspunde de igiena incaperilor in care se face sterilizarea si de stocul
materialelor inainte si dupa sterilizare;
- banderoleaza si eticheteaza trusele si casoletele cu material sterilizat, tine
evidenta activitatii de sterilizare, pe aparate si sarje;
- efectueaza teste de control al sterilizarii si tine evidenta rezultatelor;
- declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta
precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;
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- supravegheaza curatenia si dezinfectia mainilor ca si portul echipamentului de protectie
de catre infirmieri;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in spital; respecta
confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie; cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca;
supravegheaza si controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din
subordine;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
➢ anunta imediat asistenta sefa/coordonatoare asupra deficientelor de
igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire);
➢ respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena (in
special spalarea mainilor si dezinfectia lor) cat si regulilor de tehnica
aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;
➢ pregateste materialele pentru sterilizare si respecta conditiile de pastrare
a sterilelor si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;
➢ ajuta la pastrarea igienei personale a bolnavilor;
➢ declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta (stare febrila,
infectie acuta respiratorie, digestiva, boala venerica) precum si bolile
transmisibile aparute la membrii familiei;
➢ supravegheaza curatenia si dezinfectia mainilor ca si portul
echipamentului de protectie de catre infirmiere cand acestea sunt folosite
la transportul, distribuirea alimentelor, la alimentarea bolnavilor
mobilizati sau a copiilor;
➢ implementeazã practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului
infecţiilor;
➢ se familiarizeazã cu practicile de prevenire a apariţiei şi rãspândirii
infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toatã durata internãrii
pacienţilor;
➢ menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire
adecvate din salon;
➢ monitorizeazã tehnicile aseptice, inclusiv spãlarea pe mâini şi utilizarea
izolãrii;
➢ informeazã cu promptitudine medicul de gardã în legãturã cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
➢ iniţiazã izolarea pacientului şi comandã obţinerea specimenelor de la toţi
pacienţii care prezintã semne ale unei boli transmisibile, atunci când
medicul nu este momentan disponibil;
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➢ limiteazã expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori,
personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru
diagnosticare;
➢ menţine o rezervã asiguratã şi adecvatã de materiale pentru salonul
respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
➢ identificã infecţiile nosocomiale;
➢ investigheazã tipul de infecţie şi agentul patogen, împreunã cu medicul
curant;
➢ participã la pregãtirea personalului;
➢ participã la investigarea epidemiilor;
➢ asigurã comunicarea cu instituţiile de sãnãtate publicã şi cu alte
autoritãţi,
unde
este
cazul.
-

-

respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
o - cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
o - participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.

- respecta Regulamentul intern, Regulamentul de Organizare si
Functionare si normele de protectia muncii;
- respecta codul deontologic;
- respecta normele privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea
medicala;
- executa orice alte sarcini primite din partea asistentei sefe si a medicului;
- respecta normele de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica
procedurile de interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea
la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.206 Infirmiera din cadrul Blocului Operator:
- efectueaza curatenia blocului operator, grupurilor sanitare, coridoare;
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- efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor si a tuturor
spatiilor existente;
- inlocuieste si transporta in conditiile stabilite rufaria;
- pregateste si ajuta la efectuarea dezinfectiilor ciclice a blocului operator;
- transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din Blocul operator la
rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientele;
- indeplineste toate indicatiile asistentei sefe sau a asistentelor privind
intretinerea curateniei, salubritatii, dezinfectiei si dezinsectiei;
- respecta regulile de igiena personala si declara asistentei sefe
imbolnavirile pe care le prezinta personal sau la membrii familiei;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care il
schimba ori de cate ori este necesar;
- asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a instrumentarului pe care il
are in primire;
- transporta bolnavii conform indicatiilor primite;
- raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le
are personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun;
- executa orice alte sarcini primite din partea asistentei cu care lucreaza;
- aplica codurile de procedura stipulate de Ord.M.S. nr.663/1999;
- aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor
produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei
gestiunii deseurilor;
- respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de
gradul de risc conform codului de procedura;
- respecta codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare;
- asigura transportul lenjeriei;
- controleaza lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte taietoare intepatoare si deseuri de acest tip;
- tin evidenta lenjeriei la nivelul Blocului operator, a celei predate si a
celei ridicate de la spalatoria unitatii;
- depoziteaza si manipuleaza corect, pe Blocul operator, lenjeria curata;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- respecta Regulamentul intern al spitalului;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat albastru
(pe care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior, manusi,
ecuson. Tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si bratari;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
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- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie,
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de efectuarea si
intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile comune aferente, conform Ord
M.S. 261/ 2007;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate privind colectarea,
depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseurile rezultate din activitatea medicala (conform Ordin M.S.
nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii aplicabile
in propria activitate
Art.207 Ingrijitoarea din cadrul Blocului Operator:
- efectueaza curatenia blocului operator, grupurilor sanitare, coridoare;
- efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor si a tuturor
spatiilor existente;
- inlocuieste si transporta in conditiile stabilite rufaria;
- pregateste si ajuta la efectuarea dezinfectiilor ciclice a blocului operator;
- transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din Blocul operator la
rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientele;
- indeplineste toate indicatiile asistentei sefe sau a asistentelor privind
intretinerea curateniei, salubritatii, dezinfectiei si dezinsectiei;
- respecta regulile de igiena personala si declara asistentei sefe
imbolnavirile pe care le prezinta personal sau la membrii familiei;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care il
schimba ori de cate ori este necesar;
- asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a instrumentarului pe care il
are in primire;
- transporta bolnavii conform indicatiilor primite;
- raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le
are personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun;
- executa orice alte sarcini primite din partea asistentei cu care lucreaza;
- aplica codurile de procedura stipulate de Ord.M.S. nr.663/1999;
- aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor
produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei
gestiunii deseurilor;
- respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de
gradul de risc conform codului de procedura;
- respecta codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare;
- asigura transportul lenjeriei;
- controleaza lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte taietoare intepatoare si deseuri de acest tip;
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- tin evidenta lenjeriei la nivelul Blocului operator, a celei predate si a
celei ridicate de la spalatoria unitatii;
- depoziteaza si manipuleaza corect, pe Blocul operator, lenjeria curata;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- respecta Regulamentul intern al spitalului;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat albastru
(pe care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior, manusi,
ecuson. Tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si bratari;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in institutie,
cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca, de efectuarea si
intretinerea acesteia atat in sectie cat si in spatiile comune aferente, conform Ord
M.S. 261/ 2007;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate privind colectarea,
depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseurile rezultate din activitatea medicala (conform Ordin M.S.
nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii aplicabile
in propria activitate
Art.208 Brancardierul din cadrul Blocului Operator are urmatoarele atributii:
- isi desfasoara activitatea sub supravegherea si indrumarea medicului si
asistentului medical;
- se ocupa de transportul pacientilor operati;
- efectueaza transportul cadavrelor respectand regulile
de etica,insotit de inca doua personae,cu documentele de identificare;
- la
transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un
halat de protectie,manusi de cauciuc,masca,boneta si botosei de protectie pentru
serviciile de chirurgie);
- se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport si
a targilor cu solutiile dezinfectante;
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- va ajuta la fixarea/pozitionarea extremitatilor, segmentelor fracturate, aplicarea
aparatelor gipsate de la Blocul operator;
- va anunta orice eveniment deosebit ivit, medicului sef /asistentei sefe/asistentei
de serviciu de la Blocul operator;
- nu este abilitat sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
- va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medicosanitar; respecta secretul profesional;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern (halat de
culoare albastra, boneta, manusi, ecuson, papuci de interior), care va fi schimbat
ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical sef privind
normele de igiena si protectia muncii;
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentul din dotare;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern, care va fi
schimbat ori de cate ori va fi nevoie;
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea medicului sau asistentului sef;
- respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
- respecta normele igienico-sanitare, de protectia muncii si P.S.I.;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul pacientului cu
mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- aplica, raspunde si participa la procedurile stipulate in cadrul de procedura
privind colectarea, depozitarea , transportul deseurilor periculoase conf.
Ordin 1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.
-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale(conform Ordin
M.S. nr.1226/2012)
- respecta prevederile documentelor sistemului de management al calitatii
aplicabile in propria activitate
9.9 Dispensar TBC
Art.209 Asigura asistenta ambulatorie de specialitate- pneumologie- bolnavilor cu
afectiuni tbc si/sau nontbc, cu profil de afectiune acuta sau cronica. Dispensarul T.B.C.
este condus de un medic coordonator.
Art.210 Atributiile dispensarului TBC:
- asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor
TBC adulti si/sau copii;
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- asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta;
- programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandarilor din
Programului National de Control a Tuberculozei;
- aplicarea masurilor specifice de prevenire si combatere a tuberculozei si a altor boli
cronice
respiratorii care sunt incadrate in sindroamele posttuberculoase;
- organizarea si efectuarea examenelor de specialitate in cadrul examenului medical la
angajare si controlul medical periodic al unor categorii de salariati, contra cost, cu
respectarea clauzelor din contractele incheiate cu tertii;
- organizarea depistarii active, prevenirii si combaterii tuberculozei pulmonare;
- studierea morbiditatii si mortalitatii din teritoriul aferent prin tuberculoza, precum si
efectuarea de studii cu caracter epidemiologic;
- dispensarizarea pacientilor cu tuberculoza respiratorie si extrarespiratorie cu localizare
mai
ales intratoracica, precum si a unor persoane sanatoase supuse riscului crescut de
imbolnavire
tbc;
- indrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate in acordarea
asistentei medicale a populatiei in profilul T.B.C. ;
- informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra
drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru cunoastere si pastrarea propriei sanatati,
potrivit prevederilor legale;
- instituirea inregistrarilor in evidenta activa a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe
teritoriul municipiului Turda
- consultarea si urmarirea tratamentului antituberculos pentru pacientii de pe teritoriul
municipiului Turda prin cabinetele de consultatii si sala de tratamente;
- recoltarea de spute in camera speciala, pentru toti pacientii in curs de tratament
antituberculos;
- evaluarea functiei respiratorii pentru toti bolnavii de tuberculoza carora le sint solicitate
documentare medicale pentru precizarea stadiului bolii;
- depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extrapulmonare de tip intratoracic în
rândul populatiei arondate (consultatii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele
asigurate, cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie si medicii de alte
specialitati, consulturi intersectii);
- asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu
afectiuni ne-TBC acute si cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament
- la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-evolutiva, luarea de masuri
imediate
de trimitere a bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie sau in
sanatorii T.B.C.;
- organizarea de actiuni de supreveghere si aplicare de masuri specifice in focarele T.B.C.
cazuri noi, readmise, esecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete
epidemiologice cu controlul contactilor intrafamiliali si de la locul de munca; instituirea
tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS); cu monitorizarea
aplicarii
- asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externati din spitale, sanatorii si continuarea
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tratamentului antituberculos in faza sa ambulatorie;
- asigura evaluarea bacteriologica, radiologica si clinica a bolnavilor de tuberculoza in
curs de tratament conform Programului National de Control al Tuberculozei;
- organizeaza comunicarea cu reteaua de medicina primara si colaboreaza cu aceasta in
administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum si in dispensarizarea
activa a bolnavilor T.B.C. in curs de tratament;
- asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii de depistare a tuberculozei prin
instituirea de activitati specifice de tip SCREENING;
- asigura expertizarea si confirmarea starii de sanatate sau boala pulmonara pentru toate
categoriile de persoane la care se impune obligatia controlului radiologic pulmonar
conform
legislatiilor in vigoare;
Art.211 Medicul coordonator al Dispensarului TBC:
- elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii
specifice
şi le transmite spre avizare directorului medical si spre aprobare managerului;
- respecta normele de protectia muncii;
- respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor.
- Stabileste normarea fiecarui cadru medical prin arondarea un teritoriu din orasul Aiud şi
comunele limitrofe.
- Face propuneri de achizitii de medicatie specifica si materiale sanitare.
- Stabileste atributiile dispensarului in conformitate cu cele prevazute de Programul
National de Control al Tuberculozei.
- In activitatea de control al aplicarii Programului national de control al Tuberculozei,
stabileste responsabilitatile cadrelor medicale,
- dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program in vederea asigurarii
indeplinirii obiectivelor prevazute;
- raspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din
cadrul subprogramului de sanatate PN1.3. si de raportarea la timp a datelor catre Spitalul
de Pneumoftiziologie si catre Directia de Sanatate Publica;
- asigura verificarea si sumarea activitatilor specifice prestate in teritoriul arondat
municipiului , cu prelucrarea statistica a acestor date, verificarea lor in teren, transmitere
lor ctre retelele de rang superior (D.S.P, Controlul Epidemiilor, Directia de Statistica
Judeteana, Inspectoratul Teritorial de Munca, Inspectoratul Scolar Judetean, Casa
Nationala de Sanatate, Unitatea Centrala de Implementare a Programului National de
Control al Tuberculozei);
- raspunde de veridicitatea si confidentialitatea datelor transmise conform legislatiei in
vigoare cu aplicarea tuturor penalitatilor prevazute;
- evalueaza impactul tuberculozei asupra starii de sanatate a populatiei cuprinsa in
subprogramul de sanatate.
- Prezinta conducerii spitalului arondarea teritoriala a cabinetelor medicale de
pneumoftiziologie;
- Organizeaza efectuarea controlului de specialitate in unitatile sanitare MGMF din
teritoriul arondat Dispensarului TBC Turda;
- urmareste imbunatatirea continua a calitatii actului medical;
- asigura un nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu si al
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instruirii personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice;
- analizeaza periodic starea de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale
(concordanta diagnosticului intre dispensarul medical MGMF, policlinica, spital si
Dispensarul TBC, respectarea tratamentului indicat), precum si altor aspecte medicolegale aferente desfasurarii actului medical.
Cf. Ord.MS nr 1031/2010 art.9 medicul coordinator al programelor de sanatate, are si
urmatoarele atributii:
- raspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor
nationale de sanatate, potrivit destinatiei stabilite pentru acestea;
- raspunde de organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor nationale
de sanatate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific
concordant cu programul, medicul curant (cod parafa), bunurile si serviciile acordate,
cantitatea si valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea
protocoalelor;
- dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program/subprogram, in vederea
asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute in acesta;
- raspunde de desfasurarea activitatilor prevazute in cadrul programelor/subprogramelor
nationale de sanatate, in conformitate cu prevederile in vigoare;
- raspunde de analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical
catre directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, precum si de
realitatea si
exactitatea acestora;
- se asigura ca serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract se incadreaza din
punct de vedere al calitatii in normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate in
conditiile legii
- raspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor si
la modul de acordare a tratamentului, in cadrul programelor nationale de sanatate;
Art.212 Asistentul medical :
- Asista medical la consultatii si tratatmente
- Pastreaza si raspunde de documentele bolnavilor
- Administreaza tratamentul sub directa observatie, cu consemnarea fiecarei doze;
semnaleaza
medicului neprezentarea bolnavilor la tratament;
- Semnaleaza si raporteaza medicului orice reactie adversa la tratament;
- Instruieste bolnavul si supravegheaza recoltarea probelor de sputa;
- Urmareste controlul contactilor;
- Participa la actiuni de educatie sanitara;
- Efectueaza vaccinarea BCG;
- Desfasoara activitate cu precadere in focarul de tuberculoza;
- Paricipa la efectuarea anchetei epidemiologice;
- Tine evidenta focarelor de tuberculoza;
- Se deplaseaza imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament, ducandu-le
priza de medicamente omisa; in cazul in care nu il gaseste intocmeste note informative si
solicita sprijinul autoritatilor, respectiv ale politiei, pentru prezentarea bolnavilor la
tratament;
- Colaboreaza strans cu medical de familie;
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- Participa active la tratamentul bolnavilor sub directa observatie;
- La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale
profesionale.
Art.213 Ingrijitorul de curatenie:
- Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare;
- Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea
de igienă a incaperilor, mobilierului, ferestrelor;
- Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în
aceste locuri;
- Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipaturile, etc. conform indicaţiilor primite ;
- Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de
depunerea lor corect;
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă
personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun;
- Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatile medicale (cf. Ordinelor M.S.);
- Executa colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se
asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii
- Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar
pe care le are in responsabilitate: ustensile, produse etc.;
- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara îmbolnăvirile pe care le
prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;
- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie
stabilit, ingrijindu-se de aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard
pentru identificare;
- Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de
securitate; Respecta normele P. S. I.;
- La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale
profesionale.
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul dispensarului medical TBC
- biletul de trimitere al bolnavilor pentru examene de specialitate;
- biletul de trimitere la spital a suspectilor de boli infectioase, urgentelor (hemoptizii, 52
insuficienta respiratorie, tromboembolism, infarct pulmonar, pneumotorax) si alte
categorii de afectiuni pulmonare (neoplasme, supuratii bronsice, pneumonii
nespecifice, BPOC, astm bronsic, bronsite etc.) cu internare obligatorie în momentul
consultarii;
- certificate de concedii medicale, potrivit reglementarilor în vigoare;
- fise de evidenta a bolnavilor de tuberculoza a cazurilor noi;
- bilete de internare ;
- trimiteri la C.M.E.C.M. pentru avizare prelungirii concediului medical si evaluarea
capacitatii de munca ;
- nota de trimiteri pentru avizare pensionare;
- documentar de pensionare;
- retete în regim compensat sau gratuit;
- complectarea condicilor pentru tuberculostatice
- raportare la nivel DSPJ si Unitate Centrala (Institutul de Pneumoftiziologie “Marius
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Nasta”Bucuresti)lunar,trimestrial, anual a evidentelor pacientilor cu tuberculoza (fise de
anuntarea/evaluare a cazurilor de tubrculoza),
- raportare la CASJ si DSPJ a indicatorilor fizici, de eficienta si rezultat in cadrul PN1.3
(Program National de Control si Supraveghere a Tuberculozei).
- Foaia colectiva de prezenta (pontajul)
- Necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual
De achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru
produsele ce urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite
9.10 Cabinete medicale de specialitate din structura spitalului
CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALA
Art.214 Cabinetul de planificare familiala acorda asistenta medicala de
specialitate, avand urmatoarele sarcini:
- supravegherea pacientilor in functie de metoda contraceptiva utilizata;
- acorda consultatii contraceptive in colaborare cu medicii specialisti de obstetrica
- ginecologie;
- activitati profilactice diagnostice si terapeutice ce se refera la boli cu transmitere
sexuala, cancer genito - mamar;
- desfasoara actiuni de educatie sanitara pe probleme de sanatate a reproducerii si
planificare familiala in unitati de invatamant, mass-media, retele medicale primare si
altor grupuri de interese;
- creaza o perceptie semnificativa si corecta in randul populatiei asupra sanatatii
reproductive, ameliorarea acceptabilitatii contraceptiei, prevenirea sarcinii nedorite;
- stabilirea diagnosticului clinic si, pe cat posibil, de laborator al sarcinii si
indrumarea pacientei (dupa optiunea individuala si tinand cont de indicatiile medicale si
medico-sociale) pentru dispensarizarea specifica prin consultatie prenatala sau pentru
intreruperea cursului sarcinii;
- stabilirea diagnosticului clinic si de laborator (in limitele competentelor
si dotarii cu echipament) a pacientelor cu patologie genitala si a cuplurilor cu probleme:
sterilitate, infertilitate, boli cu transmitere sexuala, cancer genito-mamar, patologie
sexuala de cuplu. Cazurile diagnosticate sau suspecte se indruma spre esaloanele
superioare de asistenta medicala;
- asigura o mare accesibilitate a populatiei la informatie, educatie,
consiliere in probleme de sanatate a reproducerii umane si planificare familiala efectuate mai ales ca sfat individual de cuplu si de grupuri mici.
Art.215 Medicul specialist cu competenta in planificarea familiala care isi
desfasoara activitatea la Cabinetul de planificare familiala are urmatoarele atributii:
- participa la analiza periodica a starii de sanatate a populatiei din teritoriu;
- participa la actiuni de control medical complex al unor grupe de populatie
organizate de conducerea spitalului;
- se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu;
- urmareste si asigura folosirea si intretinerea corecta a mijloacelor din dotare;
- asigura gestionarea cumpatata a bugetului alocat pentru medicamente si
materialele sanitare gratuite si compensate;
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- acorda asistenta medicala de specialitate in conformitate cu competentele
stabilite:
- diagnostic clinic si de laborator al sarcinii;
- activitati profilactice diagnostice si terapeutice ce se refera la boli cu
transmitere sexuala, cancer genito-mamar, boala inflamatorie pelvina cu transmitere
sexuala;
- acorda consultatie contraceptiva prescriind si aplicand contraceptie
hormonala locala sau metode naturale in colaborare si cu medicii specialisti din
obstetrica-ginecologie;
- desfasoara actiuni de educatie sanitara pe probleme de sanatate a reproducerii si
planificarii familiale, mai ales sub forma de sfat individual de cuplu sau grupuri mici;
- inregistreaza datele individuale ale pacientilor si cuplurilor pe fise-tip in
vederea prelucrarii automate a datelor;
- trimite spre rezolvare cazurile cu complexitate deosebita la esaloanele
specializate;
- participa la actiuni de cercetare stiintifica pe probleme specifice initiate
la nivel national si teritorial;
- participa la manifestari stiintifice, consulta indrumarile metodologice si
literatura de specialitate in vederea asigurarii unui inalt nivel de cunoastere in domeniu;
- participa la difezarea informatiilor privind sanatatea reproducerii si planificarea
familiala, nivelul retelei medicale primare;
- raporteaza datele referitoare la activitatea desfasurata catre Directia de Sanatate
Publica a judetului Cluj, Centrul de Sanatate a Reproducerii si Planificarea Familiala la
care este arondat;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului cadru,
Regulamentului de Organizare si Functionare si Regulamentului intern;
- controleaza si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice in
scopul prevenirii infectiilor nozocomiale, se va preocupa de raportarea corecta a
infectiilor nozocomiale;
- respecta secretul profesional si codul deontologic al medicului;
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor
referitoare la asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora;
- intocmeste fisele postului personalului din subordine, fisele anuale de evaluare
a personalului;
- verifica zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii cabinetului, punand la
dispizitie actele necesare in acest scop;
- verifica respectarea de catre personalul cabinetului a sarcinilor de serviciu si a
normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul intern al spitalului,
controleaza permanent tinuta si comportamentul personalului cabinetului;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectia
muncii in cabinet;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cabninet;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico- sanitare privind
colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor si a produselor biologice rezultate
din activitate;
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- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului
angajat si le comunica conducerii spitalului;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre conducerea spitalului;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.216 Asistenta medicala care este incadrata la Cabinetul de planificare
familiala are urmatoarele sarcini:
- ajuta si asista medicul la efectuarea consultatiilor medicale;
- raspunde de starea de curatenie a cabinetului, temperatura si aerisirea
incaperilor, existenta rechizitelor si imprimatelor necesare desfasurarii activitatii;
- recolteaza la indicatia medicului probe biologice pentru analize de laborator
curente, care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri
medicale;
- efectueaza la indicatia medicului tratamentele prescrise;
- primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului,
aparaturii si utilajelor cu care lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a
mobilierului si inventarului moale existent in dotare;
- desfasoara activitate permanenta de educatie sanitara;
- se preocupa permanent de ridicarea continua a nivelului sau profesional;
- intocmeste orice situatie privind activitatea cabinetului;
- raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate conform
pregatirii si in limitele competentei profesionale;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale;
- participa activ la procesul de formare a noilor asistenti medicali;
- respecta codul de etica a asistentilor medicali;
- respecta si apara drepturile pacientilor;
- respecta cu strictete prevederile Regulamentului intern;
- indeplineste orice alte sarcini de serviciu din dispozitia medicului sau a
conducerii spitalului;
- tine evidenta cazurilor consultate in cabinet;
- participa la supravegherea pacientelor si cuplurilor in functie de metoda
contraceptiva folosita;
- participa la actiuni de educatie sanitara ce se adreseaza pacientelor,
cuplurilor sau grupurilor pe probleme de planificare familiala;
- respecta normele igienico-sanitare si de
protectia muncii;
- respecta si aplica normele de
gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala, se asigura de depozitarea
acestora in vederea distrugerii;
- intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta a personalului sectiei pe luna in
curs si o depune in termen la Secretariatul unitatii;
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- intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evident concediilor de
odihna, raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata
concediului, informand seful de sectie;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile
de interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la
timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu
va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
Art.217 Cabinetul de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice este un cabinet de
consultatii medicale de specialitate care are in principal urmatoarele atributii:
- asigura asistenta medicala de specialitate a bolnavilor care se
prezinta la cabinet si indrumarea bolnavilor catre compartimentul cu paturi in cazurile
cand este necesara internarea;
- programarea judicioasa a bolnavilor la cabinet pentru evitarea aglomeratiei si
amanarilor in vederea efectuarii examenelor de specialitate si a investigatiilor de
laborator;
- organizarea depistarii active si prevenirea imbolnavirilor;
- dispensarizarea unor categorii de bolnavi si a unor persoane sanatoase expuse
riscului de imbolnavire;
- informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico-sanitare
importante din teritoriu precum si asupra drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru
cunoasterea si pastrarea propriei sanatati;
- efectuarea activitatii de educatie sanitara a populatiei;
- executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si
degenerative;
- stabilirea incapacitatii temporare de munca;
- organizarea si asigurarea recuperarii capacitatii de munca pentru adulti si
copii;
- studierea morbiditatii in teritoriu cu prioritate pentru afectiunile cu pondere
importanta, evidenta acestor boli.
Art.218 Medicul specialist de diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice
din cadrul Cabinetului de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice are urmatoarele
atributii:
- examineaza bolnavii, stabileste diagnosticul folosind mijloacele din dotare de
care dispune, indica sau dupa caz efectueaza tratamentul corespunzator, consemneaza
aceste date in fisa bolnavului;
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- recomanda internarea in compartimentul cu paturi a bolnavilor care necesita
aceasta in functie de gradul de urgenta, intocmeste biletul de trimitere;
- dispensarizeaza bolnavii depistati cu probleme medicale, conform normelor in
vigoare;
- stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical
potrivit reglementarilor in vigoare;
- complecteaza fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimiterea la comisia
medicala pentru expertizarea capacitatii de munca;
- participa la solicitare, la lucrarile comisiei de expertiza medicala si recuperare a
capacitatii de munca si ale comisiei medico-legale;
- analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte de specialitate,
propunand masuri corespunzatoare;
- participa la analiza periodica a starii de sanatate a populatiei din teritoriu;
- efectueaza garzi in spital potrivit reglementarilor in vigoare;
- se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al
personalului din subordine;
- asigura si raspunde de cunoasterea si respectarea de catre personalul
subordonat a dispozitiilor actelor normative care reglementeaza acordarea asistentei
medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
- verifica aplicarea corecta de catre colectivul cabinetului a prevederilor
contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu
respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in
cazul persoanelor cu asigurare facultativa;
- sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale
oferite, despre modul in care sunt furnizate verificand respectarea criteriilor de calitate
elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Sanatate pentru
aplicare in cabinet de specialitate;
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si
tratament fiind permanent preocupat de managementul al resurselor unitatii cu
respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de
Asigurari de Sanatate;
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor indiferent de
Casa de Asigurari de Sanatate unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru
acestia precum si de solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate;
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea /respectarea masurilor de igiena
si antiepidemice in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale;se va preocupa de raportarea
corecta a infectiilor nozocomiale, participand trimestrial la analize specifice la nivelul
spitalului;
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului
inventar al cabinetului si face propuneri de dotare conform necesitatilor si normelor;
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor
privitoare la asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora;
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii cabinetului punand la
dispozitie actele necesare in acest scop;
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- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostiinta intregului personal al
cabinetului a Regulamentului intern al spitalului, a tuturor masurilor/deciziilor conducerii
spitalului care au implicatii asupra personalului din cabinet;
- verifica respectarea de catre intregul personal al cabinetului a sarcinilor de
serviciu si a normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul intern al
spitalului, controleaza permanent comportamentul personalului cabinetului;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a
muncii in cabinet, controleaza permanent tinuta corecta a personalului cabinetului;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale
personalului angajat in cabinet si le comunica conducerii spitalului;
- intocmeste fisele postului personalului din subordine;
- respecta secretul profesional si codul deontologic al medicului;
- verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico- sanitare
privind colectarea, pastrarea, tratarea si neutralizarea deseurilor si a produselor
biologice rezultate din activitate;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul cabinetului;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului Cadru si
Regulamentului intern al spitalului;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile.
Art.219 Asistenta medicala care lucreaza la Cabinet de diabet zaharat, nutritie si
boli metabolice are urmatoarele sarcini:
- ajuta si asista medicul la efectuarea consultatiilor medicale;
- raspunde de starea de curatenie a cabinetului, temperatura si aerisirea
incaperilor, existenta rechizitelor si imprimatelor necesare desfasurarii activitatii;
- recolteaza la indicatia medicului probe biologice pentru analize de laborator
curente, care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri
medicale;
- efectueaza la indicatia medicului tratamentele prescrise;
- primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului,
aparaturii si utilajelor cu care lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a
mobilierului si inventarului moale existent in dotare;
- desfasoara activitate permanenta de educatie sanitara;
- se preocupa permanent de ridicarea continua a nivelului sau profesional;
- intocmeste orice situatie privind activitatea cabinetului;
- raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate conform
pregatirii si in limitele competentei profesionale;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nozocomiale;
- participa activ la procesul de formare a noilor asistenti medicali;
- respecta codul de etica a asistentilor medicali;
- respecta si apara drepturile pacientilor;
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- respecta cu strictete prevederile Regulamentului intern si a Regulementului
de Organizare si Functionare;
- indeplineste orice alte sarcini de serviciu din dispozitia medicului sau a
conducerii spitalului;
- tine evidenta cazurilor consultate in cabinet;
- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii;
- respecta si aplica normele de gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea medicala, se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile
de interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului
medical, astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la
timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu
va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici
unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile.
CABINET ONCOLOGIE MEDICALA
Art.220 Cabinetul de oncologie medicala este un cabinet de consultatii medicale
de specialitate ambulatoriu, care are aceleasi atributii prevazute la art.217 pentru
Cabinetul de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.
Art.221 Medicul specialist oncolog are aceleasi sarcini ca si medical specialist de
diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, prevazute la art.218.
Art.222 Asistenta medicala de la Cabinet de oncologie are aceleasi atributii
prevazute la art.219 ca si asistenta medicala de la Cabinet diabet zaharat, nutritive si
boli metabolice.
CABINET MEDICINA MUNCII
Art.223 Cabinetul de medicina muncii are atributii specifice dupa cum urmeaza:
- sa participe la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;
- sa monitorizeze starea de sanatate a angajatilor prin:
- examene medicale la angajarea in munca;
- examenul medical de adaptare;
- control medical periodic;
- examen medical la reluarea activitatii;
- sa indrume activitatea de reabilitare profesionala, reconversia profesionala,
reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, legata de
profesie sau dupa afectiuni cronice;
- sa comunice existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii
implicati in procesul muncii;
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- sa consilieze angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la
caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;
- sa consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate
la locul de munca;
- sa participe la sistemul informational national privind accidentele de munca si
bolile profesionale.
Art.224 Medicul specialist de medicina muncii are urmatoarele atributii:
- este principal consilier al angajatorului si al reprezentantilor angajatilor
in probleme de promovare a sanatatii in munca si in imbunatatirea mediului de munca din
punct de vedere al sanatatii in munca;
- identifica factorii de risc si participa la actiunile de evaluare a acestora
prin urmatoarele actiuni principale: - recomanda investigatiile adecvate necesare pentru a
stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie;
- stabileste diagnosticul bolilor
profesionale si al celor legate de profesie;
- colaboreaza cu specialisti din alte domenii in stabilirea
diagnosticului bolilor profesionale;
- supravegheaza sanatatea angajatilor pe baza prevederilor legale si a
riscurilor profesionale pentru sanatatea angajatilor, respectand principiile de etica, astfel:
- efectueaza examinari medicale la incadrarea in munca, de
adaptare, periodice, la reluarea muncii si la incetarea activitatii profesionale in respectivul
loc de munca;
- coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii
profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii, dupa o prealabila selectie a
celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificate si a valorii lor
predictive;
- tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale, bolile
legate de profesie si supravegheaza bolile cronice in relatia cu munca;
- declara cazurile de boli profesionale, conform
metodologiei aprobate de M.S.
- stabileste aptitudinea in munca, cu ocazia oricarei
examinari medicale;
- organizeaza supravegherea starii de sanatate a angajatilor concordant cu
periclitatile expunerii la factorii de risc. In acest scop medicul de medicina muncii:
- participa la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale
si bolile legate de profesie;
- viziteaza locurile de munca pe care le are in supraveghere;
- organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si instruieste angajatii
cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor si a procedurilor de urgenta;
- face recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a
locului de munca, utilizare in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul
muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinand seama de capacitatea si
aptitudinile angajatilor de a le executa;
- participa la stabilirea programelor de sanatate la locul de munca, prin
urmatoarele actiuni:
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- consiliaza reprezentantii angajatorului si angajatilor asupra programelor
de sanatate si securitate in munca;
- recomanda consultarea sistematica cu reprezentantii angajatilor in
probleme de medicina muncii si sociologie a muncii;
- consiliaza asupra modului de alegere si definire a programelor de
sanatate, securitate si de mediu, care se vor realiza de catre angajator;
- coordoneaza discutiile privind sanatatea in munca astfel incat sa conduca
la un acord de opinii intre angajator si reprezentantii angajatilor;
- consiliaza asupra mijloacelor de monitorizare si de evaluare a
programelor de sanatate adaptate la locul de munca;
- evalueaza aptitudinea pentru munca in relatia cu starea de sanatate si
promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile angajatilor, asigurand:
- evaluarea handicapului in relatia cu munca;
- managementul clinic in procesul de recuperare a capacitatii de munca;
- aplicarea principiilor ergonomiei in procesul de reabilitare a capacitatii in munca;
- colaborarea cu specialistul in psihologia muncii in vederea reabilitarii
angajatilor cu probleme de sanatate mentala datorate unor factori aferenti procesului
muncii si relatiilor interumane de la locul de munca;
- masurile adecvate privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor cu probleme
speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool;
- consilierea in probleme de reabilitare si reangajare;
- consilierea cu privire la mentinerea in munca a angajatilor varstnici si a celor cu
disabilitati;
- promovarea capacitatii de munca, a sanatatii, indemnarii si antrenamentului in relatie
cu cerintele muncii.
- consiliaza angajatorul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile
angajatului in circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame
in perioada de alaptare, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap;
- intocmeste rapoarte cat mai precise si mai complete catre angajator,
angajati si autoritati competente, conform legii;
- poate contribui prin activitatea sa la la cunoasterea stiintifica in domeniul
sanatatii in munca, respectand principiile etice aplicate in cercetarea medicala;
- asigura managementul serviciilor de medicina muncii, astfel:
- evalueaza prioritatile de actiune in domeniul sanatatii in munca;
- evalueaza calitatea serviciilor, promovand auditul cu privire la ingrijirea de sanatate in
munca;
- pastreaza datele medicale ale serviciului sub stricta confidentialitate;
- concepe un program de instruire pentru prrsonalul angajat in serviciile de medicina
muncii si de sanatate si securitate in munca.
- activitatea medicului de medicina muncii include urmatoarele aspecte:
- conducerea echipei;
- recomandari asupra implicarii unor specialisti in evaluarea riscurilor;
- coordonarea supravegherii starii de sanatate si a monitorizarii biologice in relatia cu
mediul de munca si alti factori de risc evaluati;
- promovarea activitatii stiintifice multidisciplinare pe baza datelor cu privire la
expunerea la factori de risc evaluati.
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- este subordonat angajatorului pe linie administrativa, iar
activitatea sa este in concordanta cu principiile de etica si deontologie medicala. Apara
interesele unitatii, ale angajatilor si nu i se poate cere sa foloseasca concluziile medicale
in scopuri care prejudiciaza angajatul;
- colaboreaza cu angajatorul, reprezentantii angajatilor si comitetul de
sanatate si securitate in munca, al carui membru de drept este, in toate cazurile in care
starea de sanatate a angajatului impune schimbarea locului de munca, a felului muncii ori
adoptarea unor alte solutii;
- intocmeste fisele postului personalului din subordine;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale
ale personalului subordonat;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru
in cadrul cabinetului;
- isi insuseste si asigura respectarea normelor Contractului
cadru si Regulamentului intern;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.225 Asistenta medicala de la Cabinet de medicina muncii are aceleasi atributii
prevazute la asistenta medicala de la Cabinet de planificare familiala, art.216.
CABINET BOLI INFECTIOASE
Art.226 Cabinetul de boli infectioase este un cabinet de consultatii medicale de
specialitate ambulatoriu, care are aceleasi atributii prevazute la art.217 pentru Cabinetul
de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.
Art.227 Medicul specialist boli infectioase are aceleasi sarcini ca si medical
specialist de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, prevazute la art.218.
Art.228 Asistenta medicala de la Cabinet boli infectioase are aceleasi atributii
prevazute la art.219 ca si asistenta medicala de la Cabinet diabet zaharat, nutritive si
boli metabolice.
9.11 Unitate de transfuzie sanguina
Art.229 Unitatea de transfuzie sanguina are urmatoarele atributii:
- asigura primirea bolnavilor in Punctul de transfuzii, creaza un climat
favorabil bolnavilor;
- asigura si reface zilnic, dupa caz, stocul de sange si a produsilor derivati;
- informarea populatiei referitoare la data si ora cand are loc donarea de sange;
- asigura valabilitatea serurilor hemotest;
- recolteaza sange pentru determinarea grupului Rh sanguin;
- face proba de compatibilitate Jean-Beau; in cazul in care sangele ce urmeaza a
fi transfuzat este compatibil cu cel al bolnavului transfuzarea poate avea loc;
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- deconteaza sangele atat in FO cat si in registrul de evidenta a sangelui.
Art.230 Asistenta medicala de la Unitatea de transfuzie sanguina are in principal
urmatoarele atributii:
- asigura si raspunde de aprovizionarea corecta si la timp a punctului de recoltare
cu cantitati suficiente de sange, plasma si alte derivate de sange;
- efectueaza determinarea grupei sanguine, a factorului Rh si proba de
compatibilitate pe lama;
- raspunde de aparitia reactiilor,complicatiilor si accidentelor posttransfuzionale
provocate de pregatirea defectuoasa a materialelor de transfuzie, de conservarea si
manipularea necorespunzatoare a sangelui si derivatelor;
- tine in ordine evidentele punctului de recoltare si raspunde de corectitudinea
datelor inregistrate;
- inregistreaza in foaia de observatie rezultatele examenelor efectuate precum si
datele personale ale donatorului inscrise pe flacon, raspunde de completarea corecta si de
trimiterea taloanelor de sange la Centrul de recoltare si conservare a sangelui;
- pregateste fizic si psihic pacientul in vederea recoltarii, dupa caz;
- pregateste materialul necesar in vederea prelevarii produselor biologice;
- efectueaza recoltari de sange, respectand intocmai instructiunile tehnice de
recoltare si conservare a sangelui;
- tine in ordine evidenta donatorilor onorifici de sange, recrutati dintre
apartinatorii bolnavilor;
- supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si a dezinfectiei la locul de
munca;
- respecta normele igienico-sanitare de protectie a muncii si P.S.I.
- utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din
dotare;
- respecta si aplica normele de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala, se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale;
- participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate;
- informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii aparaturii din dotare;
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale si de utilizarea
echipamentelor prin studiu individual sau alte forme de educatie continua;
- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
- respecta Regulamentul intern;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru prejudicii
cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp
si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
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- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul
nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului
nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
CAPITOLUL 10
Ambulatoriul integrat al spitalului
Art.231 Descrierea activitatii:
(1) Ambulatoriul integrat al spitalului se reorganizeaza conform Ordinului
nr.39/2008 in ambulatoriul integrat organizat in cadrul unitatilor sanitare cu paturi,
asigura asistenta medicala ambulatorie si are in structura sa obligatoriu cabinete medicale
de specialitate care au corespondent in specialitatile sectiilor si compartimentelor cu
paturi, precum si cabinete medicale in alte specialitati, dupa caz, pentru a asigura o
asistenta medicala complexa.
(2) Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului,
activitatea medicilor se desfasoara in sistem integrat si utilizeaza in comun platoul tehnic
cu respectarea legislatiei in vigoare de prevenire a infectiilor nosocomiale, in vederea
cresterii accesibilitatii pacientilor la servicii medicale diverse si complexe.
(3) Serviciile medicale ambulatorii vor fi inregistrate si raportate
distinct.
(4) Medicii de specialitate incadrati in spital vor desfasura activitate in
sistem integrat, spital-ambulatoriu integrat in cadrul programului normal de lucru
asigurand asistenta medicala spitaliceasca continua dupa un program stabilit de comun
acord cu sefii de sectii ce va fi comunicat Casei de asigurari de sanatate cu care spitalul
are contract
(5) Medicii de specialitate din ambulatoriu acorda urmatoarele tipuri
de servicii medicale:
- examen clinic
- diagnostic
- investigatii paraclinice
- tratamente
(6) Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de Directorul
medical, care raspunde pentru activitatea medicala desfasurata in cadrul acestuia
Art.232 Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Turda functioneaza intr-o
cladire alaturata a spitalului, avand urmatoarele cabinete:
- gastroenterologie
- reumatologie
- cardiologie
- recuperare medicina fizica si balneologie
- obstetrica-ginecologie
- chirurgie generala
- medicina interna
- urologie
Art.233 Medicul de specialitate din ambulatoriului integrat are în principal
următoarele sarcini:
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- examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de
care dispune,
indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste
date în fişa
bolnavului;
- îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la
medicii de familie, cu indicaţia conduitei terapeutice;
- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa
medicală până la spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;
- efectuează intervenţii de unică-chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare
ambulatorie, conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii;
- recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în
funcţie de gradul de urgenţă, întocmeşte biletul de internare;
- stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit
reglementărilor în vigoare;
- efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi
control medical periodic peroanelor trimise în acest scop de medicii de medicină
generală;
- completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia
medicală pentru expertizarea capacităţii de muncă;
- analizează periodic morbiditatea şi mortalitatea, alte aspecte medicale de
specialitate propunând măsuri corespunzătoare;
- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie;
- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
- participă la acţiuni de control medical complex al unor grupe de populaţie
organizate de conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate;
- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional;
- se preocupă de perfecţionarea la locul de muncă a personalului din subordine;
- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare;
- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
Art.234 Asistentul medical are în principal următoarele sarcini:
- asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale;
- răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea
încăperilor existente, existenţa rechizitelor şi imprimatelor necesare activităţii;
- semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor;
- acordă primul ajutor de urgenţă;
- efectuează la indicaţia medicului injecţii, vaccinuri, pansamente, precum şi alte
tratamente prescrise;
- răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul
asupra oricărei solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor;
- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în
vigoare;
- primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului,
aparaturii, cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosirea mobilierului şi
inventarului
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moale existent în dotare;
- intocmeste situaţiile statistice şi toate raportarile cabinetului
- desfăşoară activitate permanentă de educaţia sanitară;
- se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului profesional;
- intocmeste situaţiile statistice şi toate raportarile cabinetului cabinetului;
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul Ambulatoriului integrat
- registru de consultatii
- bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice
- certificate de concedii medicale
- scrisoare medicala
- retete in regim compensat sau gratuit
- bilete de internare
- rapoarte catre CJAS Cluj privind decontarea serviciilor medicale din ambulator
Art.235 În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de
servicii
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligaţii:
1. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai
pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit
prezenţa direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii
statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de
sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita
bilet de trimitere pentru acordarea
de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare –
reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice;
2. sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege;
3. sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai
pe baza biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii
Europene titulari ai cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;
4. să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor
prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;
5. să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se
solicită servicii medicale în aceste situaţii;
6. să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga
activitate desfăşurată în cabinetele medicale;
7. să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de
asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al
păstrării sănătăţii;
8. cabinetele de specialitate vor defini menevrele care implică soluţii de continuitate a
materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare care for constitui anexa la prezentul
regulament;
9. obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi
serviciile medicale acordate asiguraţilor
10. obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod
nediscriminatoriu asiguraţilor;
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11. obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii
medicale în situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;
12. neutralizarea materialului şi a instrumentelor a căror condiţii de sterilizare nu este
sigură;
13. obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand
este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
14. obligativitatea actualizării listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul municipal
pentru pentru afecţiunile cronice conform regulamentului în vigoare;
15. existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical;
16. să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
17. să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
18. să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat
prin scrisoare medicală;
19. să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil
la cabinetul medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă
activitate medicală efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative;
20. să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării,
serviciului prestat şi ora exactă a prezentării pacientului la cabinet şi ora de început a
consultaţiei;
21. să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o
discriminare, folosind formele cele mai eficiente şi economice de tratament;
22. să nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale prestate
care se suportă integral de la C.N.A.S. conform listelor şi condiţiilor prevăzute de
Contractul-cadru;
23. să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în
vigoare;
24. să desfăşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;
25. să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin servicii a
cheltuielilor cabinetului;
26. să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndrumarea pacienţilor sau
trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinete similare din afara
structurii spitalului;
27. să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P. Cluj şi C.A.S. Cluj privind
aplicarea unitară a actelor normative privind asistenţa medicală;
CAPITOLUL 10
Circuitele spitalului
Art.236 Activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale se
desfasoara intr-un cadru organizat, ca obligatie permanenta a fiecarui cadru medicosanitar
Activitatea de supraveghere si prevenire a infectiilor nozocomiale face parte din
obligatiile profesionale ale personalului si este inscrisa in fisa postului fiecarui salariat.

220

Circuitele functionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzatoare si sa impiedice
contaminarea mediului extern reducand la minimum posibilitatea de producere a
infectiilor.
Art.237 Principalele circuite functionale din spital sunt urmatoarele:
- circuitul bolnavului
- circuitul personalului medico- sanitar, studentilor si elevilor practicanti
- circuitul si regimul vizitatorilor si insotitorilor
- circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate in practica medicala aseptica
- circuitul blocurilor operatorii
- circuitul alimentelor
- circuitul lenjeriei
- circuitul rezidurilor
Art.238 Circuitul bolnavului:
Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare si
externare.
Serviciul de internare cuprinde camerele de garda si spatiul necesar prelucrarii sanitare.
Camerele de garda se gasesc la parterul spitalului in corpul B.
Serviciul de prelucrare sanitara cuprinde:spatial de dezechipare, baie, garderoba pentru
depozitarea echipamentului bolnavului.Echipamentul bolnavului se introduce in huse de
protectie.Serviciul de prelucrare sanitara este dotat cu material dezinfectante , dupa
fiecare bolnav se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de baie.
Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi,accesul bolnavului de la
serviciul de internarii, facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite
contaminate( rezidurii,lenjerie murdara)pentru care exista program si lift separate.
Organizarea saloanelor respecta normele sanitare ( spatiu/ pat, luminozitate, instalatii
sanitare).Sunt asigurate spatii pentru activitatiile aferente ingrijirii bolnavului- sala de
tratamente si pansamente, oficiu alimentar, depozite de lenjerie curata,depozite pentru
materialele de intretinere, substante dezinfectante, material sanitare. Pe fiecare sectie se
afla un singur depozit de material sanitare,dezinfectante, lenjerie curata.
Curatenia si dezinfectia spatiilor din unitatea noastra se realizeaza de mai multe ori pe zi.
Dezinfectia aeromicroflorei se realizeaza:
- zilnic in blocurile operatorii si ori de cate ori este nevoie.
-o data pe saptamana in U.P.U, serviciul de anatomie- patologica,salile de tratament si
pansament si ori de cate ori este nevoie.
-in saloane de cate ori este posibil, dar nu mai tarziu de doua saptamani in sectiile
chirurgicale, o luna in sectile medicale
Art.239 Circuitul personalului:
Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nozocomiale, motiv pentru
care este necesara asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar,de ingrijire), pe
compartimente septice si aseptice.
Este interzis accesul in salile de operatii a personalului care nu face parte din echipa de
interventie.In mod similar este interzis accesul altui personal in blocul alimentar, statia de
sterilizare.
Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala si
colectiva care constau in:
- starea de sanatate
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- portul corect al echipamentului de protectie
- igiena personala( in principal igiena corecta a mainilor)
Supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta constand
in:
- efectuarea examenelor medicale la angajare si periodic
- obligativitatea declararii imediat medicului sef de sectie a oricarei boli infectioase pe
care o are personalul
- triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu
- izolarea in spitalul de boli infectioase sau la domiciliu(dupa caz) a oricarui suspect sau
bolnav de boala transmisibila .
Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este
obligatorie.De asemanea personalul sanitar trbuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa nu
poarte inele sau verighete in timpul serviciului.
Spalarea mainilor cu apa si sapun este obligatorie in urmatoarele situatii:
- la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca
- la intrarea si iesirea din salon
- dupa folosirea toaletei
- dupa folosirea batistei
- dupa scoaterea mastilor folosite in saloane
- inainte de prepararea alimentelor
- inainte de administrarea alimentelor si medicamentelor fiecarui bolnav
- dupa colectarea lenjeriei murdare
- inainte de examinarea nou- nascutului, sugarului si altor bolnavi
Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie:
- inainte si dupa recoltarea de produse biologice
- dupa manipularea bolnavilor septici
- inainte si dupa efectuarea oricarui tratament parentelar sau punctie, schimbarea de
pansamente, clisme, etc.
- dupa contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului
- inainte si dupa diverse tratamente.
Pe langa spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor sterile pentru
fiecare bolnav la tuseul vaginal, rectal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric,
alimentare prin gavaj, intubatie. Pentru interventiile chirurgicale este obligatorie spalarea
mainilor cu apa sterila, dezinfectia mainilor si portul manusilor sterile pentru fiecare
bolnav in parte. La fel se procedeaza si la aplicarea de catetere venoase si arteriale,
asistenta la nastere.
Art.240 Circuitul vizitatorilor si insotitorilor:
Circuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece acestia reprezinta intrun spital un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni
necunoscuti si prin echipamentul lor care este contaminat.
Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite de conducerea spitalului( si anume
intre orele 15.00- 20.00).
In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine
determinate, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Cluj.
In timpul vizitei , vizitatorii vor purta un halat de protectie, primit la intrarea in sectie /
compartiment.
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Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor
contraindicate.
Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor.Circulatia insotitorilor in spital
trebuie limitata numai la necesitate.
Art.241 Circuitul instrumentarului:
Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze o
separare intre materialele sterile si cele utilizate.
In unitatea noastra exista un punct de sterilizare la blocul operator.
Pentru buna functionare, in statia centrala de sterilizare exista:
-spatiu de primire materiale
-sala aparatelor
-spatiu de depozitare sterile bloc operator;
- spatiu de predare
Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul sectiilor, de catre asistenta
medicala.
Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura( endoscoape etc.)se
sterilizeaza chimic cu produse autorizate.Orice utilizator este obligat sa tina evidenta
tuturor procedurilor de sterilizare chimica in Registrul de sterilizare chimica.
Se completeaza obligatoriu:
- produsul utilizat si concentratia de lucru
- data si ora prepararii solutiei de lucru
- ora inceperii fiecarei proceduri de sterilizare
- lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedura
- ora terminarii fiecarei proceduri de sterilizare
- numele si semnatura persoanei care a efectuat procedura
Produsul utilizat pentru sterilizarea chimica are un protocol care trebuie cunoscut de tot
personalul medical ce lucreaza cu aceste substante.
In Registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza
- data
- continutul pachetelor din sarja si numarul lor
- temperature si presiunea la care s-a efectuat sterilizarea
- ora de incepere si de incheiere a ciclului
- rezultatele indicatorilor fizico- chimici
- semnatura persoanei responsabile
- se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare
- rezultatele testelor biologice –se gasesc in caietul de autocontrol de la SPCIN
Pentru evaluarea eficacitatii sterilizarii se face:
- zilnic, verificarea calitatii penetrarii aburului, inainte de efectuarea primei sterilizarii, cu
ajutorul testului Bowie& Dick
- lunar indicatorii biologici cu Bacillus stearothermophyllus( avand in vedere ca
autoclavul din statia centrala este echipat cu dispozitiv automat de
inregistrare( diagrama).
- indicatorii fizico- chimici se folosesc pentru fiecare casoleteta, cutii sau pachetele
ambalate in hartie speciala.
Art.242 Circuitul blocului operator
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Circuitul blocului operator constituie o unitate complet separata de restul spatiului de
spitalizare, pentru a se evita contaminarea in interior.
In blocul operator exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice si spatiu pentru cele
septice.Salile de operatii sunt dotate cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a
echipamentului steril,un spatiu de colectare si spalare a instrumentarului utilizat.
Salile de operatie se curate si se dezinfecteaza dupa fiecare operatie, in fiecare dimineata
se realizeaza dezinfectia aeromicroflorei si ori de cate ori este nevoie.Dezifectia ciclica se
face saptamanal.
ETAPELE ACCESULUI IN BLOCUL OPERATOR
- dezinfectia igienica a mainilor
- purtarea de echipament de filtru, inclusiv incaltaminte
- purtarea de echipament- obligatoriu( bluza si pantoloni), nu halat
- la iesirea din blocul operator, personalul se schimba de echipamentul de filtru
- accesul in blocul operator este strict limitat!
ETEPELE ACCESULUI IN SALA DE OPERATIE
- accesul in sala de operatie este permis numai echipei operatorii
- ferestrele si usile in salile de operatie trebuie inchise
- deplasarile in salile de operatii sunt limitate
- spalarea chirurgicala a mainilor
- purtarea de echipament steril de catre personalul medical ce efectueaza interventia
chirurgicala
- folosirea de manusi sterile si masca chirurgicala
Art.243 Circuitul alimentelor:
Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al
mancarii preparate, oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la bolnavi.
Blocul alimentar cuprinde: spatial de preparare al alimentelor, camerele frigorifice,
depozitele de alimente, camera de zarzavat.
Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor,
interzicandu-se pastrarea lor de la o masa la alta.
Se pastreaza timp de 36 de ore la frigider,probe din fiecare aliment distribuit.In blocul
alimentar exista frigider separat pentru probe, lactate, carne,oua.Fiecare frigider este dotat
cu termometru si grafic de temperatura.
Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in
recipiente emailate si acoperite cu capac.
PROGRAM TRANSPORT ALIMENTE
DIMINEATA ------- 7.15 –7.45
PRANZ -------- 12.30--13.30
SEARA ---------17.00—18.00
Art.244 CIRCUITUL LENJERIEI
Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in
sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie.
Cand? Conform programului stabilit pentru fiecare sectie si compartiment
Lenjeria murdara - 06.00- 07.15
Lenjeria curata - 11.00- 12.00
Cu ce? Sacii se transporta cu caruciorul , cu liftul, numai intre orele alocate.
ATENTIE! Se va folosi numai liftul destinat transportului de lenjerie
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Caruciorul se curată si se dezinfecteaza cu solutii dezinfectante
Scop: - evitarea contaminarii mediului extern cu agenti patogeni proveniti de la pacienti
- prevenirea infectarii persoanelor care o manipuleaza
Cum? Cod culori- galben- lenjerie murdara, lenjerie contaminate cu materii organice
(sange, alte secretii, materii organice).
-negru/ alb- lenjeria curata
Sacii -se vor umple doar 1/3 din volum
- se transporta inchisi etans
Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct in sac, evitand
manevre inutile ( sortare, scuturare).
Lenjeria provenita de la pacientii cu diverse afectiuni infecto-contagioase se colecteaza
separat, se inscriptioneaza si se anunta spalatoria.
Se interzice numararea si sortarea lenjeriei murdare in saloane, pe culoar sau alte puncte
ale sectiei.
Obligatoriu se folosesc manusi si masca pentru colectarea lenjeriei.
Depozitarea lenjeriei curate se face in spatii special amenajate, care vor fi periodic
curatate si dezinfectate.
Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de catre CPCIN.
Mentionam ca spalatoria din unitatea noastra este externalizata, iar acestia
periodic ne transmit rezultatele autocontrolului .
Art.245 Circuitul deseurilor
Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea
contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectarii si evacuari corespunzatoare a
acestora.
Generalitati:
- se numesc “ reziduri rezultate din activitatea medicala” toate deseurile (periculoase sau
nepericuloase) care se produc in unitatile sanitare.
- Reziduri nepericuloase- toate deseurile menajere, ca si acele deseuri asimilate cu cele
menajere( ambalaje din hartie, plastic, etc.) care nu sant contaminate cu sange sau alte
lichide organice.
- Reziduri periculoase - deseurile solide si lichide, care au venit in contact cu sange sau
alte lichide biologice( tampoane, comprese, tubulatura, seringi, etc.)
-obiecte taietoare- intepatoare( ace,lame de bisturiu,etc.)
- resturi anatomo- patologice
Colectarea deseurilor
Deseurile nepericuloase se colecteaza la locul de producere in pungi negre.Pungile vor fi
ca lungime dublul inaltimii recipientului, astfel incat sa imbrace complet si in exterior
recipientul, in momentul folosirii.Dupa umplere se ridica partea exterioara, se rasuceste si
se face nod. Pungile pline cu deseuri se aduna de la locul de producere( saloane, Sali de
pansamente, Sali de tratamente, camera de garda, birouri,etc.) in saci negrii.
Deseurile periculoase se colecteaza astfel:
- cele infectioase lichide si solide in cutii galbene cu sac in interior
- cele taietoare- intepatoare in cutii galbene din plastic.Dupa umplere recipientele se
inchid ermetic
- cele anatomo- patologice se colecteaza in cutii galbene cu saci in interior .
Transportul deseurilor
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Toate deseurile colectate in saci negri se transporta in pubele la rampa de gunoi a
spitalului si se depoziteaza pana la evacuare finala in containere.
Toate deseurile colectate in cutii galbene se transporta la depozitul de infectioase a
spitalului si se depoziteaza pana la evacuarea finala.
Transportul deseurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea
stricta a normelor de igiena si securitate in scopul protejerii personalului si populatiei
generale .
Transportul deseurilor periculoase in incinta unitatii sanitare se face pe un circuit separat
de cel al pacientilor si vizitatorilor.
Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor; acestea se spala si se dezinfecteaza dupa
fiecare utilizare, in locul unde sunt descarcate.
Este interzis accesul persoanelor neautorizate in incaperile destinate depozitarii
temporare a deseurilor infectioase. Locul de depozitare temporara a deseurilor infectioase
este prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor
autorizate.
Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de
ore , din care 48 de ore in incinta unitatii.
PROGRAM TRANSPORT DESEURI
6,45-7,15 - DESEURI MENAJERE
13.30-14.00 - DESEURI INFECTIOASE
CAPITOLUL 12
COMPARTIMENTE FUNCTIONALE
Art.246 Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare are
urmatoarele atributii:
Compartimentul personal:
Întocmirea statului de funcţii,a organigramei conform legislaţiei în vigoare;
Intocmirea actelor necesare modificarilor de structura ale spitalului
Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou incadrat
Ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale;
Întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;
Stabilirea salariilor de baza a tuturor salariatilor ,a clasei de salarizare, a
coeficientului de ierahizare pentru fiecare functie in parte, a indemnizatiei de
conducere, a sporurilor de vechime,a sporurilor de conditii periculoase,a sporului de
conditii deosebite(grupa de munca)
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Incheierea contractelor de administrare cu directorul medical ,directorul financiar
contabil si sefii de sectie;
Efectueaza anchete de personal in legatura cu sanctionarea persoanelor vinovate de
incalcarea disciplinei muncii si tine evidenta acestora
Elaboreaza indicatorii privind resursele umane
Transmite prin REVISAL toate modificarile si tine evidenta acestuia
Întocmirea formelor (acte aditionale)privind modificările intervenite în contractele
individuale de
muncă ale salariaţilor (promovat, schimbat funcţie, desfacerea contractului, e.t.c.);
Eliberarea legitimaţiilor persoanelor nou încadrate în muncă şi vizarea anuală a
legitimaţiilor persoanelor angajate;
Încadrarea mediciilor rezidenţi pe bază de repartiţie;
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante
din unitate, conform legislaţiei în vigoare;
Întocmirea şi aducerea la cunoştinţă a fişei postului pentru personalul din
subordine şi verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte;
Tine evidenta concediilor fara salar,a concediilor de formare profesionala
Tine evidenta fiselor de evaluare a angajatilor;
Participa la elaborarea Regulamentului de organizare si funtionare a unitatii
Eliberarea adeverinţelor salariaţilor în funcţie de necesităţi;
Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării
situatiilor solicitate
Participă la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând
date de specialitate;
Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale
privind personalul încadrat conform cerintelor
Elaborarea conform reglementărilor legale în vigoare a documentaţiei necesare
pentru deblocarea cât mai rapidă a posturilor vacante respectiv a documentaţiei
privind suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea
necesară desfăşurării unui act medical de calitate.
Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii
corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
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Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa
serviciului;
Are obligatia de a tine evidenta si de a transmite la C.N.A.S. a documentelor de
asigurare de raspundere civilă a
certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele
medii autorizaţiile de liberă practică si asiguratea de raspundere civila în vederea
încheierii contractului de furnizării
de servicii medicale.
Intocmeste normarea personalului pe fiecare loc de munca si pe categorii de
personal
Compartiment salarizare are următoarele atribuţii:
Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii de
conducere, salarii de merit, spor vechime, spor pentru condiţii deosebite, gărzi,
indemnizaţii, premieri anuale, indemnizaţii de asigurări sociale în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea lor la Administraţia financiară în termenul
prevăzut de lege conform Codului Fiscal
Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată către bugetutul statului
- Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată către FNUASS conform Ordinului nr.671/2007 si Ordinuluinr.269/2005;
Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de
concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii conform
O.U.G.nr.158/2005;
Evidenta planificarii concediilor de odihna ,a numarului de zile de concediu de
odihna effectuate pe an;
Intocmirea situatiilor privind bursele rezidentilor
Completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS
nr.233/14.03.2006;
Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară
de muncă avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu
medical pentru angajaţii unităţii;
Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale ,anuale privind
fondul de salarii
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Verificarea intocmirii foilor colective de prezenta a tuturor locurilor de munca ,a
graficelor lunare de lucru si a foilor colective de garzi
Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa
serviciului;
Art.247 Serviciul financiar-contabil are in principal urmatoarele atributii:
organizează activitatea contabilă, conform Legii 82/1991, în cadrul
biroului financiar contabil în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi asigură
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar
curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu
ajutorul contului “ Credite bugetare aprobate”;
ţine evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului
“Angajamente bugetare”;
compară datele din conturile “Credite bugetare aprobate” şi
“Angajamente bugetare” şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi
angajate;
ţine evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului
“Angajamente legale” verifica incadrarea in limita creditelor bugetare aprobate
verifică dacă documentele justificative cuprind toate elementele,
semnăturile de recepţie, viza de şef compartiment, aprobarea conducerii unităţii;
intocmeste notele contabile pe baza documentelor justificative, pe
surse de finantare, respectand clasificatia bugetara;
▪
- verivică documentele justificative care stau la baza inregistrarilor
contabile sa fie semnate si vizate de personae autorizate
prin
decizie
de
catre
managerul spitalului;
urmareste incasarile si efectueaza plati conform surselor de
finantare;
verifica soldurile conturilor din Trezorerie;
prognozeaza decadal platilecare urmeaza a fi dispusedin
conturideschise la Trezorerie conform Ordinului2281/07.07.2009;
intocmeste note de fundamentare in cazul suplimentarii platilor
transmise Trezoreriei conform Ordinului 3454/28.12.2009;
intocmeste pentru Trezorerie situatia privind abaterile de la
prognoza cu decadele conform Ordinului 2281/07.07.2009;
▪
efectueaza si verifica incasarile in numerar prin caseria unitatii,
depune numerarul in Trezorerie conform clasificatiei bugetare;
respectă ordinul1792/2002 privind angajarea , lichidarea si
ordonantarea la plata a cheltuielilor;
verifica documentele justificative si intocmeste OP-urile, tinand
cont de finantare si clasificatia bugetara;
participă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea inventarierii
periodice conform Legii 82/1991;
opereaza in gestiune si contabilitate casarea mijloacelor fixe si a
obiectelor de inventor; comunica gestionarilor casarile aprobate;
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▪
verifica lunar, annual sau ori de cate ori este nevoie corectitudinea
evidentei contabile cu evident tehnico- operativa a gestionarilor;
stabileste cheltuiala pat/pacient pe perioada internarii in situatia
bolnavilor internati ca urmare a accidentelor rutiere, loviri sau alte vatamari corporale,
precum si in situatia bolnavilor ce solicita asistenta medicala la cerere;
organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si
luarea masurilor necesare impreuna cu celelalte compartimente si servicii din unitate in
ceea ce priveste stocurile disponibile supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta,
sau pentru prevenirea oricaror altor imobilizari de fonduri;
exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu
dispozitiile legale;
participarea la organizarea sistemului informational al unitatii,
urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
asigurarea intocmirii circulatiei si pastrarii documentelor
justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
preocuparea pentru actualizarea informatizata a lucrarilor
contabile;
organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare;asigurarea
tinerii lor corecte la zi;
organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si
regularizarea diferentelor constatate;
asigurarea indeplinirii conditiilor legale privind constituirea
garantiilor si retinerea ratelor;
exercitarea controlului ierarhic operativ curent, in conformitate cu
dispozitiile in vigoare;
organizarea actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale
pentru persoanele din serviciu;
preocuparea privind imbunatatirea activitatii economice din unitate
si propunerea de masuri corespunzatoare;
in colaborare cu celelalte compartimente din unitate se preocupa
pentru eficientizarea utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii si
luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune;
intocmirea BVC;
asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile
legale a operatiunilor de incasari si plati in numerar;
verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul
formei, continutului si legalitatii operatiunii;
luarea masurilor legale pentru recuperarea pagubelor produse de
angajatii unitatii in baza unor documente justificative;
intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost
gresit platite catre furnizori;
▪
participă
la organizarea sistemului informaţional al
unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
împreună cu directorul financiar contabil asigură aplicarea
dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea
la zi şi corectă a evidenţelor gestionare;
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verifica sa fie îndeplinite formele de scădere din evidenţe a
bunurilor de orice fel în cazurile prevăzute de dispoziţiile legale;
împreună cu
directorul financiar contabil se preocupă de
optimizarea măsurilor de bună gospodărire a patrimoniului unităţii, de prevenirea
formărilor de stocuri peste necesar, asigurarea administrării cu maximă eficienţă a
patrimoniului unităţii în scopul îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a populaţiei în
teritoriul arondat;
conduce evidenţa contabilă privind mişcarea creditelor bugetare şi
înregistrarea plăţilor şi cheltuielilor efective pe cadrul general şi comun al clasificaţiei
bugetare, face propuneri conducerii privind modificările necesare în buget;
verifica lunar , annual sau ori de cate ori este nevoie corectitudinea
evidentei tehnico- operative a gestionarilor;
rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare
la activitatea financiar-contabil;
impreuna cu directorul financiar contabil intocmeste bilantul si
Raportul explicativ si raspunde de exactitatea si corectitudinea datelor si de depunerea in
termen la Consiliul Local Turda , Directia Economica;
verifica inregistrarile privind incasarile si platile prin extrasele de
cont de la banca;
preia nota contabila privind salariile de la RUNOS si verifica
corectitudinea statelor de plata;
impreuna cu directorul financiar contabil urmareste modul de
derulare a contractelor de furnizari de servicii medicale si a actelor aditionale, precum si
a sumelor primite pe programe de sanatate;
la termenele stabilite de Consiliul Local Turda , ziua de 2 a lunii
curente pentru luna expirata intocmeste situatia privind platile restante, pana in data de 3
ale lunii intocmeste Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal , Contul de
executie pe surse de finantare, subcapitole, articole si aliniate, (lunar, trimestrial, anual),
privind incasarile si platile efectuate, pana la data de 7 ale lunii pentru luna expirata
bilantul scurt si le transmite Directiei Economice, raspunde pentru corectitudinea datelor
transmise ;
intocmeste lunar pana la data de 15 ale lunii curente pentru luna
expirata contul de executie pentru operatiunile finantate de CSA Clujsi il transmite
acesteia;
inregistreaza si urmareste lunar creditele platite si sumele ramase
in sold la sfarsitul fiecarei luni pe programele de sanatate finantate din Bugetul de
Transferuri si transmite executia la DSP sev Programe;
intocmeste necesarul de credite pana in data de 15 ale lunii pentru
Actiuni de sanatate (transferuri de la bugetul de stat);
intocmeste pana in data de 5 a lunii deconturile, pentru luna
anterioara, la Actiuni de sanatate situatie recapitulative si cerere de finantare pentru luna
in curs;
intocmeste lunar situatiile privind bursele Rezidentilor si le
transmite la DSP Cluj;
la termenele stabilite de CAS Cluj si DSP CLUJ , pana in data de
5 ale lunii curente pentru luna expirata , verifica impreuna cu farmacistul spitalului si
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cu consultarea medicilor coordonatori de programe nationale de sanatate , situatiile
lunare , trimestriale , anuale privind intrarile si consumurile de medicamente si
materiale sanitare pentru Dispensarul TBC, Compartimentul diabet zaharat, Sectia
Oncologie si le transmite Casei Judetene de Sanatate , Serviciul Programe ;
intocmeste situatia cu investigatiile paraclinice pe care o transmite
la CAS Cluj
lunar intocmeste balanta de verificare analitica si sintetica pe spital
si o da spre avizare directorului financiar contabil pana la date de 25 ale lunii urmatoare
pentru luna incheiata;
intocmeste lunar pana in data de 10 pentru luna anterioara cerere
justiuficativa si decont pentru programele nationale de sanatate ce se deruleaza in Spitalul
Turda , respectiv Oncologie, Diabet , si le transmite in SIUI la CAS Cluj (tine legatura
stransa cu compartimentul de achizitii in acest sens);
verifica situatiile pentru Programele nationale cu finantare de la
Ministerul Sanatatii: PN TBC, PN psihiatrie cronici , Sindromul RH;
intocmeste pana in 20 a fiecarei luni pentru luna anterioara situatia
on-line catre Ministerul Sanatatii privind contul de executie pe toate sursele de finantare.
Intocmeste cereri de finantare ,insotita de documente justificative,
pentru fiacre suma alocata de bugetul lobal.
respecta Regulamentul intern al unitatii, Regulamentul de
organizare si functionare
intocmeste orice alte situatii financiar contabile cerute de seful
ierarhic superior sau de catre managerul spitalului;
respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul
pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si dupa durata
internarii;
respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter
personal ale pacientilor;
Art.248 Serviciul Administrativ Transport are urmatoarele atributii:
- organizează si coordoneaza si raspunde de activitatea administrativa si de transport a
unitatii în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare ;
- indruma si controleaza nemijlocit munca administrative gospodareasca din
unitate si propune masurile necesare pentru modernizarea utilajelor si inventarul
gospodaresc al unitatii ;
- analizeaza documentele legate de gestiunea bunurilor (miscarea mijloacelor fixe
in unitate, obiecte de inventar, inchirieri, comodat, vanzare etc.) raspunde de aceste
probleme ;
- ia masurile necesare prevazute in actele normative privind receptia, manipularea
si depozitarea corespunzatoare a bunurilor materiale, pentru gospodarirea economicoasa
si integritatea bunurilor unitatii ;
- organizeaza si raspunde de pastrarea in bune conditii a arhivei unitatii,
intocmirea Nomenclatorului de documente ce se arhiveaza si termenele de pastrare;
- impreuna cu persoana responsabila cu organizarea inventarierii patrimoniului
din biroul financiar contabil, organizeaza si intocmeste situatiile care de impun in vederea
casarii bunurilor propuse la casare si le inainteaza Consiliului local Turda ;
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- vizeaza bonurile de consum intocmite de sectii, compartimente, ambulatorul
integrat, sector administrativ, atelier de intretinere etc.
- intocmeste procesele verbale de receptie pentru toate mijloacele fixe care intra in
unitate, intocmeste notele de transfer a mijlocelor fixe si a obiectelor de inventar care au
miscare de la un centru de cost la altul;
- are in pastrare si gestiune documentele cu privire la infiintarea si functionarea
unitatii (acte infiintare spital, documente privind patrimonial, codul fiscal, autorizatiile
sanitate de functionare, autorizatia de malpraxis a spitalului, certificate ISO, deciziile de
evaluare ale spitalului, sectiilor si compatimentelor etc.), pentru care este necesar
urmareste termenele de scadenta si ia masuri pentru reinoirea si actualizarea lor ;
- intocmeste dosarele de evaluare si le depune la CJAS in vederea prelungirii
deciziilor de evaluare inainte cu 30 de zile de expirarea acestora ;
- participa la intocmirea dosarelor de contractare cu CJAS si cu DSP ;
- intocmeste planul de transport pe fiecare autovehicol si lucrator in parte ;
- coordoneaza si raspunde de activitatea de transport pentru fiecare mijloc de
transport si fiecare lucrator, urmand asigurarea conditiilor de intretinere, revizie tehnica,
reparare si exploatare a mijlocelor de transport din dotarea unitatii ;
- confirma foile de parcurs ale conducatorilor auto de pe mijlocele de transport ale
unitatii, in acest fel monitorizand activitatea acestora, raspunde pentru folosirea eficienta
a bonurilor de carburanti ;
- confirma prin semnatura realitatea elementelor din facturile de telefonie ;
- respecta legislatia in vigoare cu privire la activitatatea din cadrul biroului
administrativ transport;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor rezultatea din activitatea
biroului si arhiva unitatii ;
- participă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea inventarierii periodice ;
- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind
folosirea cât mai eficientă a datelor ;
- împreună cu directorul financiar contabil se preocupă de optimizarea măsurilor
de bună gospodărire a patrimoniului unităţii , de prevenirea formărilor de stocuri peste
necesar , asigurarea administrării cu maximă eficienţă a patrimoniului unităţii în scopul
îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a populaţiei în teritoriul arondat ;
- urmăreste realizarea sarcinilor de serviciu pentru personalul din cadrul biroului
administrativ transport ;
- rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea
administrativa si de transport;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului din subordine;
- intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna si fisele postului pentru
persoanele din subordine;
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru din cadrul biroului pe
care il conduce;
- respecta Regulamentul intern al unitatii, Regulamentul de organizare si
functionare si se preocupa pentru a aduce la cunostinta intregului personal din subordine
prevederile acestora;
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- isi asuma deplina responsabilitate pentru toata munca depusa in cadrul biroului
si se obliga sa respecte intocmai prevederile legale;
- se preocupa indeaproape de autoperfectionarea profesionala prin studiul
individual al legislatiei in vigoare;
- pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea cu superficialitate ,
raspunde conform legii;
- raspunde de pastrarea confidentialitatii, obligandu-se a nu furniza date
referitoare la sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera
neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- intocmeste orice alte situatii cerute de seful ierarhic superior sau de catre
managerul spitalului;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si
anonimatul pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe timpul si
dupa durata internarii;
- instruieste personalul din subordine privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie, urmareste cunoasterea, respectarea si aplicarea acestor proceduri/ protocoale;
- utilizeaza sistemul informatic, in aplicatiile informatice utilizate in spital ;
- respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pacientilor ;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va
furniza date si informatii despre actul medical de care a luat cunostinta in timpul
executarii contractului, nici unei persoane fizice sau juridice ;
- are urmatoarele responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:
➢ sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusa;
➢ sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite
de managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de
munca.
Art.249 Serviciul Aprovizionare - Comp.Achizitii Publice are urmatoarele
atributii:
1.Planificarea achizitiilor
2.Initierea si lansarea procedurii
3.Derularea procedurii
4.Finalizarea procedurii
5.Administrarea contractului
a. Planificarea pe tipuri de proceduri
b. Elaborarea documentatiei de atribuire
c. Desfasurarea procedurii de atribuire
d. Incheierea contractului de achizitie publica si urmarirea executarii lui
e. Intocmirea dosarului achizitiei publice
6.Intocmirea studiului de piata privind:
a. nivelul curent al preturilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei
de date la nivelul autoritatii contractante si /sau prin realizarea de cercetari de piata
b. capacitatea companiilor ce activeaza pe piata produsului/lucrarilor/serviciilor
din categoria celor ce prezinta interes pentru autoritatea contractanta
7. Estimeaza valoarea contractului pentru nevoile identificate si considerate prioritati
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8. Compara aceste valori cu pragurile valorice prevazute de lege pentru natura
contractului respectiv si elaboreaza nota estimativa si nota justificativa privind alegerea
procedurii, conform principiului asumarii raspunderii
9. Obtine aprobarile pentru declansarea procesului avand in vedere prevederile Legii
finantelor publice si ale normelor metodologice de aplicare a acestora
10.Stabileste calendarul procedurii in functie de succesiunea activitatilor in cadrul
procedurii utilizate pentru atribuirea contractelor si evidenteaza termenele avute in vedere
in procesul de planificare
11. Supravegheaza sistematic derularea contractului pentru a permite crearea unui
mecanism adecvat pentru coordonarea si desemnarea informatiilor aferente derularii
contractului
- asigura realizarea contractului la standardele stabilite prin documentatia de
atribuire
- urmareste derularea contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
contractuale
- evidentiaza cronologic si intr-o succesiune logica documentele derularii
contractului
12. Propune numirea unui responsabil de contract din cadrul biroului care sa asigure atat
relatia cu contractantul cat si supervizarea modului de administrare a contractului
13.Elaboreaza si , dupa caz, actualizeaza , pe baza necesitatilor transmise de celelalte
sectii si compartimente ale autoritatii contractante , a achizitiilor de urgenta si in functie
de bugetul aprobat, programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe
baza caruia se planifica procesul achizitiei si pe care-l supune aprobarii consiliului de
administrarie al autoritatii contractante
14.Asigura intocmirea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice in conformitate cu
legislatia in vigoare dupa cum urmeaza:
a. publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de
atribuire)
b. intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea
ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
c. intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la
procedurile de achizitie publica,
d. intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea
atribuirii contractelor de achizitie publica,
e. intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie
publica,
f. intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie
publica;
g. intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achizitii publice;
h. asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de
atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
i. intocmirea proceselor verbale la deschidere a ofertelor;
j. analizarea ofertelor depuse;
k. emiterea hotararilor de adjudecare;
l. primirea si rezolvarea contestatiilor;
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m. intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
n. participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
o. urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al
respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor
aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia
publica respectiva.
15.Constituie si pastreaza dosarul de achizitie conform legii
16. Indeplineste orice alte sarcini trasate de sefii ierarhici superiori conform functiilor
detinute
Art.250 Serviciul de Evaluare Şi Statistică Medicală are, în principal, următoarele
obiective:
1. întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice
lunare, trimestriale, semestriale şi anuale. Unde este cazul, se anexează copii ale
documentelor pe baza cărora s-a întocmit raportul;
2. execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe
cele necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
4. introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţi din foaia de
observaţie clinică generală;
5. transmite şi prelucrează datele prin internet;
6. primeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi (foi de observaţie);
7. clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;
8. ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi
întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale
secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;
9. pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru
activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
10. urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau
pe ţară şi informează şefii de secţie şi conducerea unităţii;
11. ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea
datelor introduse în calculator;
12. întocmeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi din spital (foi de
observaţie, foi de temperatură);
13. asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date;
14. asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
15. efectuează controlul periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmeşte situaţia
numerică a acestora;
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16. asigură centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi
expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi;
17. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.
Informatica
1. coordonează activitatea de prelucrare automată a datelor la toate nivelurile de
agregare;
2. coordonează activitatea de implementare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice;
3. coordonează activitatea de exploatare şi întreţinere a echipamentelor de calcul din
dotarea spitalului;
4. participă la întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materiale
consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii de informatică;
5. participă la recepţionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identifică şi
propune spre casare echipamentele de calcul uzate;
6. asigură relaţiile cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activităţii de
informatică;
7. răspunde de actualizarea site-ului spitalului.
Art.252 Atributii Compartiment de Securitate a Muncii, PSI, Protective Civila si
Situatii de Urgenta :
Sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la
locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate
conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare ce vor alcatui
programul anual de securitate si sanatate in munca, evaluarea riscurilor presupunand
identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea
nivelului de risc pe loc de munca si unitate.
Sa asigure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate
ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate; auditarea
presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor
normative in vigoare.
Sa controleze pe baza programului de activitati, toate locurile de munca, in scopul
prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si situatiilor de urgenta
Sa verifice periodic, sau ori de cate ori este nevoie, daca noxele se incadreaza in
limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de
catre organismele abilitate sau laboratoarelor proprii abilitate si sa propuna masuri
tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul.
Sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de securitate si
sanatate in munca si situatii de urgent, prin cele trei forme de instruire si cursuri de
perfectionare.
Sa asigure evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin
examene, teste, probe practice, etc..
Sa propuna masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, in functie de necesitatile concrete.
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Sa elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie
si de lucru, sa participle la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor
tehnice inainte de punerea lor in functiune.
Sa colaboreze cu medicul de medicina muncii in fundamentarea programului de
masuri de securitate si sanatate in munca.
Sa efectueze controlul si sa urmareasca modul in care se aplica reglementarile
legislative in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva
incendiilor, si protectia mediului de catre toti angajatii.
Sa participe la cercetarea accidentelor de munca.
Se ocupa de inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si
a bolilor profesionale in institutie.
Sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii impreuna cu sefii sectiilor,
compartimentelor, birourilor operative, pentru aparatura medicala si utilajele din dotarea
unitatii.
Sa intocmeasca planul de interventie la incendiu.
Sa intocmeasca planul de masuri anuale privind securitatea si sanatatea in munca
si situatiile de urgenta
Sa intocmeasca documentatia cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor de mediu.
Art. 253 Compartiment tehnic – Atelier Intretinere are urmatoarele atributii:
a) Pe linie de intretinere si reparatii
i) organizeaza activitatea de intretinere si reparatii instalatii, utilaje, cladiri
siraspunde de acestea ;
ii) organizeaza si raspunde de realizarea la termenele stabilite a reviziilor
tehnice,intretinere, reparatiilor, montajelor si a tuturor lucrarilor care asigura
buna functionare a obiectivelor;
iii) urmareste si raspunde de calitatea lucrarilor executate ;
iv) stabileste si raspunde de intocmirea necesarului de materiale
tehnice,intretinere constructii ;
v) organizeaza utilizarea judicioasa a materialelor si a timpului de lucru ;
vi) intocmeste ordine de lucru, verifica efectuarea lucrarilor si incadrarea
innormele de consum ;
vii) intocmeste, in limita competentelor admise, documentatii de reparatii curente,
capitale, pe care le supune spre aprobare ;
viii) urmareste intocmirea temelor de proiectare, obtinerea aprobarilor
necesare si asigurarea documentatiilor tehnice pentru investitii si reparatii
capitale ;
ix) urmareste obtinerea aprobarilor si avizelor pentru toate lucrarile ce se executa
in unitate;
x) urmareste efectuarea reparatiilor capitale conform proiectului si termenelor
stabilite, verificand cantitativ si calitativ lucrarile ;
xi) tine legatura permanenta intre constructor si conducerea unitatii ;
xii) participa la intocmirea planului anual de aprovizionare conform prevederilor
O.U.G.34/2006 ; H.G. 925/2006, cu toate republicarile in vigoare ;
xiii) contrasemneaza situatiile de lucrari, receptioneaza lucrarile executate si
raspunde de executia lor cantitativa si calitativa ;
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xiv) analizeaza si stabileste in colaborare cu sef serviciu administrativ
necesitatea repararii cladirilor ;
xv) stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor,
utilajelor si propun masuri corespunzatoare ;
xvi) stabileste responsabilitatea in sarcina salariatilor in cazul unor pagube
datorate acestora ;
xvii) da avizul tehnic pentru casarea utilajelor, instalatiilor si cladirilor din
unitate, in conformitate cu dispozitiile legale ;
xviii) propune transferul, demolarea sau casarea mijloacelor fixe din dotare
disponibile sau care indeplinesc normele de casare ;
xix) analizeaza periodic si sesizeaza managerului deficientele constatate in
sectorul sau de activitate, propunand masuri pentru remedierea for ;
b) Atributii pe linia activitatii de paza
i) Organizeaza selectia, incadrarea, echiparea, dotarea, instruirea, planificarea si
controlul activitatii de paza;
ii) organizeaza, conduce si controleaza activitatea de paza, precum si modul de
executare a serviciului de paza;
Atributii personal de intretinere
Art.254 Muncitorii calificati sunt subordonati direct sefului de formatie si isi au
locul de munca in Atelierul de intretinere sau la punctul de lucru indicat.
Conform pregatirii lor si contractelor de munca individuale, muncitorii au in
principal urmatoarele atributii:
- executa toate lucrarile incredintate de catre seful de formatie, potrivit
pregatirii si contractului de munca;
- executa operativ lucrarile de intretinere si revizii tehnice planificate si
raspunde de functionarea normala a aparaturii, instalatiilor sau utilajelor ce i-au fost
repartizate;
- raspunde de buna gospodarire si utilizare a sculelor si aparatelor cu
care lucreaza;
- foloseste in mod rational materialele si piesele de schimb primite;
- executa personal sau in echipa orice fel de sarcini sau lucrari care se
incadreaza in atributiile formatiei de lucru;
- aplica si raspunde de respectarea normelor de igiena si a normelor de
protectia muncii.
- poarta echipament de protectie
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de
Organizare si Functionare;
- respecta programul de lucru semnand zilnic condica de prezenta,
precizand ora de incepere si terminare a turei;
- pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostiinta in timpul exercitarii
contractului nici unei persoana fizice sau juridice, care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile.
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale;
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- indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre conducerea spitalului.
Art.255 Lenjereasa are in principal urmatoarele atributii:
- primeste de la magazia centrala materialul pentru confectii si
materialul moale ce urmeaza a fi confectionat;
- executa lucrarile de reparatii la inventarul moale si confectioneaza
conform ordinului de lucru echipamentul nou necesar din materialele primite;
- ingrijeste si raspunde de buna intretinere a masinilor de cusut si a
utilajelor ce le are in primire;
- mentine si raspunde de starea igienico-sanitara a locului de munca;
- executa orice alte sarcini legate de asigurarea bunului mers al
atelierului;
- poarta echipament de protectie;
- respecta prevederile Regulamentului intern, a Regulamentului de
Organizare si Functionare; sarcinile de serviciu;
- respecta programul de lucru, semnand zilnic condica de prezenta,
precizand ora de incepere si terminare a turei;
- se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale;
- aplica si raspunde de respectarea normelor de igiena, a normelor de
protectia muncii si a normelor P.S.I.
- pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostiinta in timpul exercitarii
contractului nici unei persoana fizice sau juridice, care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile.
Art.256 Liftierul care lucreaza in cadrul Atelierului de intretinere si reparatii are
in principal urmatoarele sarcini:
- raspunde de buna functionare a lifturilor, de intretinerea lor periodica
conform graficului fixat pentru fiecare separat;
- urmareste si controleaza calitatea reparatiilor curente si capitale,
executate de firme specializate din afara institutiei si certifica efectuarea lor;
- asigura transportul bolnavilor pe targa la sectii, a hranei bolnavilor,
rufelor, medicamentelor, neavand voie sa transporte alte personae;
- respecta orarul de functionare, numai in caz de urgenta efectueaza alte
transporturi;
- in caz de defectiuni anunta telefonic firma care intretine si efectueaza
reparatiile, precum si serviciul administrative;
- executa si intretine curatenia in lifturi si camera lifturilor;
- prezentarea la serviciu conform programului stabilit de institutie;
- executarea intocmai a sarcinilor de serviciu conform fisei postului;
- sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic
superior, iar in timpul serviciului sa fie preocupat de buna desfasurare a activitatii;
- sa se prezinte la lucru in deplina capacitate de munca, pentru a putea
executa in bune conditiuni sarcinile de serviciu;
- poarta echipament de protectie;
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulementului de
Organizare si Functionare;
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- respecta programul de lucru, semnand zilnic condica de prezenta,
precizand ora de incepere si terminare a turei;
- aplica si raspunde de respectarea normelor de igiena, a normelor de
protectia muncii si a normelor P.S.I.
- pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostiinta in timpul exercitarii
contractului nici unei persoana fizice sau juridice, care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile.
Art.257 Telefonistul care isi desfasoara activitatea in cadrul Atelierului de
intretinere si reparatii are urmatoarele sarcini:
- asigura convorbirile solicitate cu promptitudine in interesul
serviciului;
- anunta in cel mai scurt timp sefului de formatie defectiunile aparute la
centrala telefonica, precum si cele ce apar la telefoanele de pe circuit;
- raspunde de functionarea centralei urmarind calitatea reparatiilor
curente si capitale executate;
- sa nu paraseasca postul in serviciul de tura si sa nu apeleze la persoane
fara calificare din exteriorul centralei pentru inlocuire;
- sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic
superior, iar in timpul serviciului sa fie preocupat de buna desfasurare a activitatii, sa
elimine orice posibilitati de conturbare a activitatii;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia nu
furnizeaza date referitoare la sarcinile de serviciu nici unei personae fizice sau juridice,
care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- prezentarea la serviciu conform programului stabilit si in deplina
capacitate de munca;
- executarea oricaror altor sarcini care concura la desfasurarea normala
a activitatii;
- poarta echipament de protectie;
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de
Organizare si Functionare;
- respecta programul de lucru, semnand zilnic condica de prezenta,
precizand ora de incepere si terminare a turei;
- aplica si raspunde de respectarea normelor de igiena, a normelor de
protectia muncii si a normelor P.S.I.
12.9 Compartimente auxiliare
12.9.1 Bloc Alimentar
Art.258 Blocul alimentar asigura:
- prelucrarea alimentelor cu respectarea stricta a indicatiunilor de igiena
si circuit interior al acestora;
- eliberarea si distribuirea mancarurilor conform listei de alimentatie si
centralizatorului cu bolnavii pe regimuri din secti, cu respectarea intocmai a prescriptiilor
tehnice privind transportul de la bucatarie la sectii;
- respectarea graficului de distribuire a hranei.
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Art.259 Sectiile din spital asigura distribuirea hranei bolnavilor in conditiunile
tehnice din Normele M.S.
Art.260 In Blocul alimentar se vor asigura zilnic toate conditiile igienico sanitare stabilite prin normele tehnice ale M.S. precum si controlul starii de sanatate a
personalului care isi desfasoara activitatea in acest loc de munca sau are incidenta cu
activitatea blocului, efectuandu-se in acest sens un curs de sarcini cu intreg personalul.
Art.261 Asistenta dieteticiana
- conduce si coordoneaza activitatea echipei din Blocul alimentar si bucatarie,
privind pregatirea alimentelor si respectarea prescriptiilor medicale;
- controleaza respectarea normelor igienico- sanitare in bucatarie si Blocul
alimentar, curatenia si dezinfectia curenta a veselei;
- supravegheaza respectarea, de catre personalul din blocul alimentar a normelor
in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale, a
normelor de protectia muncii, a Regulamentului intern si Regulamentului de
Organizare si Functionare;
- verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza institutia,
modul de pastrare in magazie, calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din
magazie;
- supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale;
- realizeaza periodic planuri de diete si meniuri;
- controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si
circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare;
- controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi;
- calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare;
- intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare;
- verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;
- recolteaza si pastreaza probele de alimente;
- coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de
personalul din subordine, in cele doua ture;
- evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global,
activitatea personalului din subordine;
- participa la selectionarea personalului prin concurs, si propune criterii de
salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat, in
vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
- informeaza conducerea spitalului despre evenimentele deosebite petrecute in
timpul turelor;
- controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza;
- analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din
subordine;
- in cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine decide
asupra modului de rezolvare si/sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza
conducerea;
- intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora precum si
graficele de lucru lunare si pontajele si raspunde de respectarea acestora si asigura
inlocuirea personalului pe durata concediului;
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- este direct responsabil de asigurarea curateniei la locul de munca;
supravegheaza si controleaza calitatea activitatii desfasurate de personalul din
subordine;
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nozocomiale prin: ( Ord. 916/ 2006 )
- controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea
alimentelor;
- informeaza conducerea unitatii despre deficientele constatate privind prepararea,
distribuirea si conservarea alimentelor;
- organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa;
- participa la formarea asistentilor medicali de dietetica/nutritionistilor;
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
- respecta normele igienico- sanitare si de protectia muncii;
- se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu
individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului;
- respecta secretul profesional, confidentialitatea si anonimatul
pacientului cu mentiunea ca datele pacientilor sunt confidentiale pe
timpul si dupa durata internarii;
- utilizeaza sistemul informatic, introducand datele culese din foaia de
observatie clinica a pacientului in aplicatiile informatice utilizate in
spital; respecta confidentialitatea in prelucrarea datelor cu caracter
personal ale pacientilor;
- participa la instruirea privind procedurile/ protocoalele aplicate in
institutie; cunoaste, respecta si aplica aceste proceduri/ protocoale;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de normele in vigoare care va fi
schimbat zilnic si ori de cate ori se impune pentru pastrarea igienei si aspectului
etic personal;
- respecta atributiile privind gestionarea deseurilor conf. Ordin 1226/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
➢ aplica procedurile stipulate de codul de procedura
➢ aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale.
- respecta responsabilitatile privind sistemul de management al calitatii, astfel:
➢ cunoaste si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate
aplicabile in activitatea depusa;
➢ participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu
va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri,
interpretari nefavorabile;
- respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor si aplica procedurile de
interventie;
- respecta legislatia privind Drepturile pacientilor;
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- respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical,
astfel personalul medical este obligat sa incheie asigurare de malpraxis pentru
prejudicii cauzate prin actul medical;
- se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si
intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;
Art.262 Bucatarul are in principal urmatoarele sarcini:
- primeste produsele alimentare in baza cantitatilor inscrise in lista de
alimentatie;
- se ingrijeste sa pregateasca mancaruri corespunzatoare si la timp;
- instruieste personalul din subordine privind curatirea si pregatirea
zarzavaturilor si a altor alimente care intra la pregatirea hranei;
- ajuta bucatareasa sefa in exercitarea atributiunilor ce le are si o
inlocuieste atunci cand lipseste de la serviciu;
- asigura igiena la locul de munca si ia masurile necesare pentru
mentinerea ordinei si curateniei in intreg blocul alimentar;
- indeplineste orice alte sarcini privind asigurarea hranei bolnavilor;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia nu
furnizeaza date referitoare la sarcinile de serviciu nici unei personae fizice sau juridice,
care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- poarta echipament de protectie;
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de
Organizare si Functionare;
- raspunde de respectarea normelor de igiena si antiepidemice in scopul
prevenirii infectiilor nozocomiale;
- raspunde de respectarea normelor de protectia munci si P.S.I.
- respecta programul de lucru si sarcinile de serviciu;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.263 Muncitorul necalificat din cadrul Blocului alimentar are urmatoarele
sarcini:
- transporta alimentele din magazia de alimente la locurile de lucru din
bucatarie: zarzavaturile, carnea, etc. ;
- curata si pregateste zarzavaturile si alte alimente pentru pregatirea
meniurilor si le preda bucataresei;
- intretine curatenia si igiena locului de munca, a utilajelor si veselei cu
care s-a lucrat;
- ajuta, cand este cazul, la transportul alimentelor in timpul
aprovizionarii, asigurand si conditiile de igiena necesare;
- colecteaza si transporta la platforma de gunoi si crematoriu reziduurile
de la lucrarile din bucatarie sau le preda pentru hrana animalelor din parcul de animale;
- se ingrijeste sa respecte intotdeauna conditiile de igiena la locul de
munca, avand datoria de a se prezenta intotdeauna in perfecta stare de sanatate;
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre sefii sai ierarhici;
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- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia nu
furnizeaza date referitoare la sarcinile de serviciu nici unei personae fizice sau juridice,
care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- poarta echipament de protectie;
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulementului de
Organizare si Functionare;
- raspunde de respectarea normelor de igiena si antiepidemice in scopul
prevenirii infectiilor nozocomiale;
- raspunde de respectarea normelor de protectia munci si P.S.I.
- respecta programul de lucru si sarcinile de serviciu;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile.
Art.264 Ingrijitorul de curatenie din cadrul Blocului alimentar are urmatoarele
atributii:
- efectueaza zilnic curatenia in conditii corespunzatoare a spatiului
repartizat si raspunde de starea de igiena a intregului spatiu al Blocului alimentar,
mobilierului, tamplariei;
- curata si dezinfecteaza zilnic baile, grupurile sanitare cu materiale si
ustensile folosite numai in aceste locuri;
- efectueaza aerisirea incaperilor si raspunde de incalzirea
corespunzatoare a acestora;
- curata si dezinfecteaza lavoarele, scuipatoarele, etc. conform
indicatiilor date;
- transporta gunoaiele si reziduurile alimentare la tomberonul de gunoi,
in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata si
dezxinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;
- raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor e curatenie ce le
are in grija personala sau comuna;
- executa orice alte sarcini stabilite de cei in drept
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia nu
furnizeaza date referitoare la sarcinile de serviciu nici unei personae fizice sau juridice,
care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile;
- poarta in permanenta echipamentul de protectie format din: halat
albastru (pe care il schimba ori de cate ori este nevoie), boneta, incaltaminte de interior,
manusi, ecuson. Tinuta obligatorie: parul prins, unghiile taiate scurt, fara inele si bratari;
- respecta prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de
Organizare si Functionare;
- raspunde de respectarea normelor de igiena si antiepidemice in scopul
prevenirii infectiilor nozocomiale;
- raspunde de respectarea normelor de protectia munci si P.S.I.
- respecta programul de lucru si sarcinile de serviciu;
- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia
salariatul nu va furniza date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii
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contractului nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neintelegeri, interpretari
nefavorabile;
12.9.2 COMPARTIMENTUL DUHOVNICESC
Art.265 Compartimentul duhovnicesc este organizat si functioneaza potrivit
Protocolului
incheiat intre Ministerul Sanatatii si Patriarhia
Romana
(nr.13702/23.03.1995).
Art.266 Activitatea acestuia se exercita de catre preotul incadrat in unitate, la
Capela sau la patul bolnavilor avand urmatoarele atributii:
- savarseste serviciile religioase conform programului aprobat de Eparhia
respectiva cu acordul conducerii Spitalului Turda;
- viziteaza cu regularitate bolnavii din spital;
- intretine convorbiri duhovnicesti cu bonavii, cu membrii familiei si
apartinatorii lor;
- asigura servicii religioase in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele
Taine;
- savarseste slujbe speciale: inmormantarea decedatilor abandonati sau
fara familie, botezul copiilor in pericol de moarte sau la cererea parintilor;
- tine un registru la zi cu activitatile pastoral-misionare desfasurate;
- participa si sprijina solutionarea in spirit ecumenic a tuturor ofertelor de
ajutor umanitar promovate de asociatii si institutii cu sau fara caracter religios sau de la
persoane particulare;
- cultiva o atmosfera spirituala echilibrata a bolnavilor pentru a se evita
prozelitismul de orice fel si sprijina la cererea lor pe cei de alta confesiune pentru a primi
asistenta religioasa din partea cultului de care apartin;
- colaboreaza cu personalul medical pentru a cunoaste starea bolnavilor si
aprtenenta religioasa declarata de catre pacienti;
- poate acorda asistenta religioasa angajatilor unitatii la solicitarea
acestora;
- poate fi invitat la consiliul de administratie al unitatii contribuind la
aplicarea normelor de deontologie, disciplina si morala crestina;
- participa la activitatile organizate de catre Parohia Romana si de centrele
eparhiale pentru personalul bisericesc;
- propune in colaborare cu personalul medical crestin-ortodox un un sfant
patron ocrotitor al unitatii sanitare respective.
CAPITOLUL 13

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENTULUI
Art.267 Definiţii:
Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.
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Discriminare = distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza
rasei, sexului, vârstei, apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor
politice sau antipatiei personale.
Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului
medical .
Intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de
diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare .
Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile,
atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum
şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
Art.268 Drepturile pacientului:
Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de aplicare prin
Ordinul Ministrului Sănătătii Publice nr. 386/2004;
- Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;
- Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;
Art.269 Dreptul pacientului la informaţia medicală
- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum şi la modul de a le utiliza;
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sănătate;
- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care
trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a
intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de
neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire
la datele despre diagnostic şi prognostic;
- Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
- Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu unoaşte limba
română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o
cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
- Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa
medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
- Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic
şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;
- Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al
investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
Art.270 Dreptul pacientului privind intervenţia medicală
- Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în
scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului;
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- Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de
urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioară a acestuia;
- În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul
reprezentantului legal nu mai este necesar;
- În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
- În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
- Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi
din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
- Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea
stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
- Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în
învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare
ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii
consimţământului de la reprezentantul
legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;
- Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul
său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului
şi evitării suspectării unei culpe medicale;
Art.271 Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului:
- Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul
acestuia.
- Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi
dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
- În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.
- Pacientul are acces la datele medicale personale.
- Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
- Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau
pentru sănătatea publică.
Art.272 Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
- În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face
numai pe criterii medicale.
- Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
- Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de
dotare necesare şi personal acreditat corespunzător.
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Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în
situaţii extreme.
- Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
- Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.
- Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună
pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze
altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
- Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau
donaţii, cu respectarea legii.
- Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate
sau până la vindecare.
- Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite
unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de
medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După
externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
- Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii
farmaceutice, în program continuu.
Art.273 Obligaţiile pacienţilor :
Obligaţiile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de aplicare prin
Ordinul Ministrului Sănătătii Publice nr. 386/2004 şi sunt următoarele;
- Să prezinte la internare actul de identitate, precum şi documentele justificative care să
ateste calitatea de asigurat;
- Să respecte programul spitalului;
- Să respecte ordinea interioară din spital, liniştea şi curăţenia; - Să respecte regulile de
igienă personale şi colective;
- Să manifeste grijă faţă de bunurile din dotarea spitalului;
- Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.
- Să respecte regulile ce se aplică în spital;
- Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
- Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;
- Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
- Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;
- Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care
are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
- Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite
pentru şederea în spital
CAPITOLUL 14
INFORMAŢIILE CU CARACTER CONFIDENŢIAL
Art.274 Informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Spital prin
proceduri
interne specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în
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scopuri profesionale, cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile
de interes public si cu respectarea celorlate drepturi legiferate.
Art.275 Este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter
confidenţial în negocierea –directă sau indirectă – în cadrul diferitelor
tranzacţii/licitaţii/contracte.
Art.276 Este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi
angajaţi/
către o terţă parte, a informaţiilor confidenţiale ale Spitalului.
Art.277 Ρăstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este
obligatorie
pentru toţi salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod
direct sau indirect in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a Ordin M.S.
386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor dateprivind datele cu caracter personal.
1. in activitatea sa, personalul Spitalului Municipal Turda, va respecta Ordinul
52/2002 privind cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
2.toti utilizatorii aplicatiilor informatice instalate in cadrul Spitalului Municipal
Turda au obligatia de a asigura si mentine securitatea informatiilor privind starea
pacientului, rezultatele
investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, care sunt
confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
3. Utilizarea sau dezvaluirea oricarei informatii privind starea de sanatate sau a
datelor personale ale pacientilor pentru oricare alt scop in afara celui pentru
care sunt autorizati constituie o grava incalcare a confidentialitatii datelor si o
incalcare a normelor legale in vigoare. In cazul constatarii unei astfel de
incalcari a normelor legale si a celor de ordine interioara se vor lua imediat
masuri disciplinare.
4. Este interzisa accesarea bazei de date si/sau dezvaluirea de informatii
medicale in afara obligatiilor de servici. Este interzisa accesarea bazei de date
si/sau furnizarea de informatii medicale catre terti in lipsa unei aprobari scrise
a Directorului Medical sau a Managerului.
5. In cadrul spitalului accesul la aplicatiile informatice se face pe baza unei
parole individuale acordate cu avizul sefului de sectie si a
managerului/directorului medical.
6. Tot personalul arei obligatia de a lua masuri pentru protejarea datelor
impotriva accesului neautorizat, dezvaluirii, modificarii, pierderii sau
distrugerii accidentale/ilegale precum si impotriva oricarei forme de
prelucrare ilegala.
7. Este interzisa scoaterea in afara spitalului a documentelor care contin
informatii privind pacientii. Este interzisa orice forma de copiere a datelor
continute in baza de date a spitalului. Este interzisa folosirea aplicatiilor
informatice in afara scopului pentru care au fost create.
8. Alte dispozitii cu caracter de atributii care vor fi incuse in fisa postului a celor
obligati a le duce la indeplinire
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CAPITOLUL 15
DISPOZITII FINALE
Art.278 Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplica
tuturor angajatilor Spitalului Municipal Turda, indiferent de felul si durata contractului de
munca. Cei care lucreaza in Spitalul Municipal Turda in calitate de delegati, detasati,
rezidenti, ori efectueaza stagii de perfectionare profesionala, ca si angajatii din cadrul
programelor de sanatate sunt obligati sa respecte prezentul regulament, in caz contrar
urmand a raspunde conform normelor legale in vigoare si a celor stipulate in contractul
incheiat cu unitatea trimitatoare.
Prezentul regulament intra in vigoare cu data de inregistrare si aprobare de la forul
ierarhic superior.
Art.279 Enumerarea atributiilor din prezentul regulament este limitativa, el
putandu-se completa cu indatorirea de a indeplini orice alte sarcini de serviciu conform
pregatirii si/sau dispozitiilor cuprinse in actele normative in vigoare si in fisa individuala
a postului.
Regulamentul Organizare si functonare poate fi modificat sau completat ori de câte ori
necesităţile legale de organizare, funcţionare în unitate le cer.
Art.280 Regulamentul de organizare si functionare va fi pus la dispoziţie în
fiecare structură funcţională a Spitalului Municipal Turda şi prelucrat de şeful structurii
cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces verbal sub semnătură de
luare la cunoştinţă.
Art.281 Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului de
organizare si functionare prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în
care acesta se angajează.
Art.282 Acest regulament de organizare si functionare este redactat în
conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art.283 Atât angajatorul, cât şi angajatul sunt obligaţi să respecte, enumerate dar
nu limitative, atributiile ce-i revin inclusiv Hotararile aprobate de Manager a consiliilor si
comitetelor organizate la nivelul Spitalului Municipal Turda a caror componenta si
atributii se regasec in prezentul R.O.F.
Seful de sectie/compartiment/laborator/serviciu/birou are dreptul sa solicite mediere,
consultanta sau alte masuri de protectie din partea Comitetului Director, in activitatea sa
curenta si in solutionarea situatiilor conflictuale cu caracter social-sindical.
Art.284 Continutul prezentului regulament de organizare si functionare va fi
modificat si completat, conform legii, ori de cate ori va fi necesar.
Modificarea prezentului regulament - impusa de necesitatile legale de organizarea si
disciplina muncii – se va putea face potrivit procedurii prevazute de lege pentru
intocmirea lui.
Art.285 Pe baza prezentului regulament este elaborata fisa postului pentru fiecare
functie, aceasta urmand a fi reactualizata periodic conform sarcinilor si obiectivelor
Spitalului Municipal Turda.
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