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CAPITOLUL [.
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga este, potrivit Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii — Titlul VII “Spitalele”, unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, autorităţii administraţiei publice locale, având codul fiscal nr. 2845125 şi contul
IBAN nr. RO84TREZSZ921F332100XXXX , deschis la Trezoreria Buşteni.

Art..2 Spitalul are sediul în Azuga, str.Victoriei, nr.2. Unitatea îşi desfăşoară aăcm itateai
medicală în 2 imobile, în sistem pavilionar şi cea administrativ— gospodărească în alţşimobile. Imobilele respective şi terenul aferent… suprafaţă totală de _.2000_ m.p. au fost ecuted_in
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public\alfaoraşului
Azuga şi în administrarea Consiliului Local Azuga, în baza H.C.L…nr86/200 contractului de
administrare nr. 10278/27.102008 încheiat între Spitalul de Ortopedie şi T
Consiliul Local al oraşului Azuga, s—a realizat darea în administrare pe per' a\ terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Ortop

*

IV”—J, situat în Azuga, str. Victoriei, nr. 2, judeţul Prahova.

rminată de 5 ani a
i Traumatologie Azuga,

CAPITOLUL II. ,

OBIECTULDE ACTIVITAT< AL SPITALULUI

Art.3. În raport cu obiectul său de activit/fe, alu] asigură asistenţă medicală completă de
specialitate, preventivă, curativă şi de

recuperare
fhedrcină fizică şi balneologie, atât pacientilor

internaţi cât şi celor din ambulatoriu] integra

Art. 4.(1) Spitalul este organi îm?tate sanitară cu paturi şi are că obiect de activitate
asistenţa medicală spitalicească e9urn2 şi activitate medicală ambulatorie desfăşurată prin
intermediul ambulatoriului integr

_ bv)

srş nţă medicală de specialitate, curativă, preventivă, de recuperare
(A medicală şi alte serviciiésax restaţii autorizate, atât pentru bolnavii internaţi cât şi pentru cei în sistem} ambulatoriu, corespu ă'tgqrânormelor legale

Art.5. În%“spitalului într-un sistem funcţional unitar se asigură:
5;s

a)accesulpopulaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie;\;?
Î'i'Îatea de acţiunein rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;

\c) continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare
anentă a medicilor din aceeaşi unitate sau din unităţi sanitare diferite;

d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi
tratament;

e) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinei
moderne;

f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
Page | 6
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g) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici,
asistenţi medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar;

h) spitalul poate suportă astfel de costuri în limitele bugetului alocat

Art.6. Spitalul asigură calitatea actului medical prin:

a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale ale
bolnavilor spitalizaţi, cu respectarea protocoalelor de diagnostic si terapeutice;

b) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitgliză „»

»" ' '.
c) furnizarea tratamentului adecvat şi respectarea condiţiilor de prescrierea ăedigmentelor

prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; fi…”
'

:;
'"

d) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor potrivit normelokgi vigoare;
e) urmărirea calităţii medicamentelor în vederea creşterii eficienţei Ytr… ainentelor, evitarea

riscului terapeutic; '
' “

f) informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;
g) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dei?

_

h) asigurarea unui microclimat corespunzător;
& 1 ,;i) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţii edr; e;

j) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentărâţăăfespunzătoare afecţiunii, atât din
punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocat' ăhrană conform legislaţiei în vigoare,
precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;

, ,k) încadrarea cu personal medico-sanitar alte categorii de personal conform normativelor
de personal în vigoare care să permită funcţionarea sp alului în condiţii de eficienţă;

l) informarea despre serviciile med'căledferite şi despre modul în care sunt furnizate atât
2%pacienţilor, cât şi populaţiei, în general; \

Art.7. (1) În acordarea asisteriţei , cale, personalul de specialitate medico-sanitar trebuie să
se conformeze normelor de etigă

*

tlogie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi
pentru promovarea stării de s“ ătvîteţ opulaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire
a sănătăţii fiecărui cetăţeagég3 îngţiijească toţi bolnavii cu acelaşi interes, fără discriminare şi fără
condiţionare de alte av „ge;

Zici-iale sau servicii personale.
(2) Pentru prejuélécfibauzate pacienţilor, din culpă medicală, răspunderea este individuală şi

revine persoanei car'e'na cauzat prejudiciul.
(3) Perso îspitalului este obligat să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în

contractul de afumrz—avge de servicii medicale spitalicesti în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate încă; 'Ntşăcu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova. Nerespectarea clauzelor
contractu°ă epgezintă abatere disciplinară şi nu exclude răspunderea administrativă, patrimonială sauCD

t. 8.(l) Spitalul are obligaţia de a înregistra persoanele cărora li se acordă asistenţă
me; i„cală, de a întocmi fişa de consultaţie, foaia de observaţie şi alte asemenea acte stabilite prin
dispoziţiile legale.

(2) La extemarea pacientului se vor elibera: bilet de externare, scrisoare medicală, prescripţie
medicală, certificat de constatare a decesului (după caz).

(3) Obligaţiile şi răspunderile care revin personalului sanitar din înregistrarea şi raportarea
activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora se stabilesc prin procedurile
operaţionale standard de realizare a serviciilor medicale şi respectă prevederile legale în domeniu.
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Art.9. Spitalul acordă asistenţă medicală în caz de urgenţă, ori de câte ori se solicită aceste
servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea persoanei este critică, asigurând, dacă
este cazul, transportul medicalizat la o altă unitate medico—sanitară de profil.

Art.10. (1) Spitalul verifică dacă pacientul are calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul
nu poate face dovada că este asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, vaevalua situaţia medicală a pacientului şi îl va externa, dacă internarea nu se mai justifică.

(2) La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea, cu
suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. *'

Art.11.Spitalul are obligaţia să respecte confidenţialitătea faţă de terţi asupra digg);informaţiilor serviciilor medicale acordate asiguraţilor, precum şi intimitatea şi demnitate 'aCeşQra,
conform legislaţiei în vigoare privind drepturile pacientului. 4” "

Art.12. Alte atribuţii ale spitalului: &? ,a) acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferentgdei'casgyde asigurări de
sănătate la care s—a virat contribuţia pentru aceştia, în mod nediscriminafériii—Şâi cu respectarea
dreptului la libera alegere a fumizorului de servicii medicale în situatia trimitewi'ii pentru consultaţii
interdisciplinare; '

b) raportează datele solicitate de instituţiile abilitate privind
_

starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate; %„
c) încheie contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Jul! eaiiă'bPrahova;
d) raportează indicatorii prevăzuţi în normele pWind“ execuţia, raportarea şi controlul

programelor naţionale de sănătate şi utilizează eficient suţâeăiî'această destinaţie;
e) transmite instituţiilor abilitate datele neceşagetiîgqîederea validării şi decontării serviciilor

spitalicesti;
. &}

f) asigură utilizarea formularelor cu regimţspecialtunice pe ţară, conform prevederilor legale în
vigoare referitoare la sistemul de asigurări sociale de„săriătate;

g) completează corect şi la zi form ele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
h) respectă dreptul la libera alegere c tre asigurat a medicului şi a furnizorului;
i) încheie acorduri de colabora/făcu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici

în vederea respectării protocoalelofdeutrw \Îs'fer interclinic al pacientului critic;
j) asigură permanenţa s. şie'îqqr medicale fumizate asiguraţilor internaţi;
k) stabileşte program lşigkungm şi îl afişează la loc vizibil;
]) stabileşte sarcinilgwî ;BI—igaţiilede serviciu pentru personalul angajat;
m) asigură con "ţiile . cesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie

civilă şi pază contraéîfşeridiifor, conform normelor în vigoare;
' es ”agrea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic

securizat de management spitalicesc;
o) asiguÎrăuşemnalizarea corespunzătoare, în zonă şi în interior, a circuitelor funcţionale, în

special a°eelânyjilizate de pacientul internat;
şplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare;
e în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre,

'%Îigeroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
» i') încurajează aparţinătorii pacienţilor să se implice în îngrijirea acestora;

3) asigură libertatea de deplasare a pacientului, în afara secţiei, în cadrul unităţii, cu excepţia
perioadelor de vizita d'cală, carantină, necesităţilor de imobilizare la pat etc.

.ş) identiti ' aiievrelori'c'are irnplică soluţii—.deic ntinuitate, a materialelor utilizate şi a
condiţiilor dese“ ' “ '

t) păstrării
medicale adorîdate'

_

ţ) acordării
,

area serviciilor medicale şi

Of;
,

rÎmedicale în mod nediscrimiriătonuasiguraţilor;
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„f)

u) respectării dreptului la libera alegere a fumizorului de servicii medicale în situaţiile detrimitere în consulturi interdisCiplinare;
v) neutilizării material '

W) completării prescii
afecţiu'i'iiăéute, subâcutexro

. _ ,

.X) reSpectă'rii clauzele entractuale cu Casazzţde Asigurări de Sănătate a Judeţului PrahoVa,respectiv suportăriifsancţium
»

caz: denerespectare ja acestor clauze;
y)— aplicării planului ex_„ tent- deîpregătire profesională continuă a personalului medical

!Art.13. Spitalul asigură păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii datelor…plăîiareglementări interne specifice, după cum urmează:
“&? ”“al-' ,

'
a) toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, dia t}“sticul,prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acesffăi'aa »b) informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în c'f'r pacientul îşi dăconsimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; \Xîwe) în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de sem/' în icale acreditaţi,implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este b rgţătârie;d) pacientul are acces la datele medicale personale;
e) medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în.

_persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al 'nfosa;

\ i
“rdéuwdrepml legal al fiecărei
nnafţiilor referitoare la sănătatea

f) obligaţia medicului de a păstra secretul profesionaiig'teop'ozabilă inclusiv faţă de membriifamiliei persoanei respective; &, '
*

g) obligaţia medicului de a păstra secretul pro esf“încetat să îi fie pacient sau a decedat;
h) transmiterea datelor referitoare la săpăţate “Ersoanei: medicul, la solicitarea persoanei încauză, o va informa pe aceasta sau pe persoanăîgţşseţnnată de aceasta cu privire la orice informaţie pecare o deţine referitoare la starea de sănătatea,—persoanei în cauză;
i) derogări de la regula păstrării—scoretului profesional - derogările de la dreptul fiecăreipersoane la respectarea vieţii sale priiăedinîmnctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatesunt numai cele prevăzute în mod ex“ resţge' lege;Art. 14. Spitalul asigurăşs onafea dosarului pacientului astfel:
a) pe toată perioada sp'ta—garii, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului intemat pesecţie se păstrează în d 45 e cu foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentului—şef,care va fi responsabil al ge t} ea dosarelor pacienţilor;
b) dosarul v a eăăun opis zilnic care va cuprinde: numele şi prenumele pacientului; numărulfoii de observaţiefskâl , /rezerva unde se află internat;
c) o :listă cenvţralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şisalonul unde; téeştia cazaţi va fi afişată zilnic la camera asistentelor;
d)\f_)o % e observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, dupăcomple%acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitora 'săehtul _i-şef sau medicului de gardă, după caz;

„, “*\e spitalul asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea&:me edurilor inteme în astfel de situaţii.J Art.15. (1) Spitalul a identificat zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologie,

_persistă şi după ce persoana respectivă a

astfel:
a) Tabloul de distribuţie a energiei electrice;
b) Grupul generator (Sursă alternative de energie electrică);
c) Blocurile Operatorii;
d) Compartiment ATI
e) Sterilizare;
f Laboratorul de analize medicale;
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g) Saloanele rezervate în caz de apariţia unor focare de infecţii;
h) Depozit deşeuri periculoase
(2) Este limitat accesul în următoarele spaţii:
a) Centrala termică a spitalului;
b) Staţia de oxigen;
c) Laborator de radiologie si imagistică medicală;
d) Farmacia Spitalului;
e) Sălile de tratament (locurile de prelevare a probelor de laborator si de efectuare a injecţiilor);
f) Oficiile alimentare din secţii; ':

g) Blocul alimentar;
h) Spălătoria;

<;
'

(3) În vederea prevenirii apariţiei unor evenimente epidemiologice, acesr hansectoa/re vorbeneficia de supraveghere permanentă şi control riguros din partea compartimentul ' de prevenire a
infecţiilor asociate asistenţei medicale. Se vor urmări: “\\ .

a) respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale (delimitate în tgimţîgjnntr—un program de
Sf)funcţionare aprobat de conducerea spitalului, acolo unde există separare î

b) respectarea de către întreg personalul a „precauţiunilor univ sa
e) respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;
d) respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie.
(4) Toate materialele sterile folosite în spital sunt de un

Art.16. Spitalul îndeplineşte in principal următoarele atribuni:
A. În domeniul reformei sanitare:

; ,

a. Aplică programul de reformă al Guvernyţrăîzîn domeniul serviciilor de sănătate, în teritoriul
arondat; „\ “a;

B. În domeniulpromovării sănătăţiâg. "\
"

a. Asigură aplicarea prevederilor ,piîogranîăor elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul
prevenirii şi combaterii infecţiilor asociatewsrsenţei medicale;

b. Asigură activitatea de edup'ar ădicală pentru medici, asistenţi medicali si alt personal,costurile acestor activităţi sunt suptîftate, personalul beneficiar;
c. Răspunde în condiţ'le legii; pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilorde cazare, igienă, alimentaţip x\dşprîevenire a infecţiilor asociate asisenţei medicale;

uter ş'tasistenţă medicală de urgenţă a oricărei persoane care se prezintă la
erS'Oanei este critică. După stabilirea funcţiilor vitale, spitalul va asigura,

după caz, transportu 90in t riu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;
C. În ac ' 1 teaţde asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie unitatea are

obligaţia de aJurn pacienţilor informaţii referitoare la:
a) 3 riăcriţeşnedicale disponibile şi modul de acces la acestea;b)ăişe\nt—iîateaşi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;

(; „ lile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unitate;
\d) tarea propriei sănătăţi;
e intervenţiile medicale propuse;

sau} f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică;
i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate;
D. În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentruutilizarea eficientă a bazei materiale a asistenţeimedicale:
a. Stabileşte şi planifică necesarul de medicamente, produse farmaceutice, materiale sanitare

tehnico—medicale în concordanţă cu cererile legate de asistenţa medicală;

(„r

Page | 10



b, Controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea
medicamentelor;

c. Controlează şi verifică ca echipa medicală, şefii de compartiment şi compartimente, şeful de
laborator să monitorizeze bunele practiciin utilizarea antibioticelor.

d Întocmeşte necesarul de aparatură şi produse tehnico—medicale, materiale sanitare şi alte
bunuri în funcţie de fondurile alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face demersurile
necesare în vederea achiziţiei acestora;

e. Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrării şi evidenţei aparatelor medicale din
dotare prin sistemul informaţional propriu dezvoltatin cadrul proiectului de informatizare a ocrotiriisănătăţii;

f. Organizează şi controlează activitatea formaţiei de întreţinere şi reparare a aparatelw, şi
produselor tehnico-medicale din dotare; %

E. În activitatea de îndrumare a administrării şi funcţionării unităţilor sanitare: %;)
a. Organizează şi urmăreşte colaborarea dintre diferitele eşaloane ale asistenţeimedicale;
b. Urmăreşte aplicarea criteriilor generale şi a măsurilor specifice» privind organizarea

activităţii, încadrarea şi utilizarea timpului de lucru al personalului încadrat;/ <

F. În domeniul resurselor umane:
,

a. Angajează, transferă şi desface contractul de muncă a salariaţi% trivit prevederilor legale
cu excepţia directorului medical, adjuncţilor acestuia şi directorului ţă al'nc ontabil;

b. Aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea?}şdrarea, transferul şi detaşareapersonalului sanitar şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a ace
C. la măsuri pentru asigurarea ordinii, promovareanorţ

aiiI\orale
şi a deontologiei medicale;

d. Organizează şi răspunde de formarea şi perfecţio regătirii profesionale a personalului
medico- s subordine,a_r precum şi de celelalte categorii de personanxîr„

nilor_din fisa postului.
,

G. În domeniul economic şi fiaanci .

a. Execută indicatorii cuprinş n u etill de venituri şi cheltuieli al spitalului;
b. Întocmeşte dările de saăîn eriodice potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi

exactitatea datelor cuprinse în[aceşteaaş'i prezintă la C.J.A.S.;
0 Organizează efectuareainventarierilor la subunităţi (compartimente , compartimente) şi

urmăreşte modul de asigâgh r_e a integrităţii patrimoniului;
d. Organizeazăşi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi

prevenirea incenduléîu ”“a—dl

e. Asigurăîfăî'ni,Y („lul gestionar şi financiar de fond;
f. Elaboreazm, documentaţiile tehnice pentru investigaţii şi reparaţii capitale potrivit

reglementanloăegale
g“ sigujăimplementarea problemelor economico-financiare ale reformei sanitare în teritoriu

î_ţ. 17. Politicain domeniul calităţii\ a cum este exprimată prin Declaraţia Managerului - politica referitoare la calitate este
\adeeyată la scopul spitalului şi include angajamentul pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru
îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemul de Management al Calităţii.

Aplicarea politicii referitoare la calitate asigură cadrul necesar pentu stabilirea şi analiza
obiectivelor calităţii atât la nivel de spital cât şi la nivelul funcţiilor relevante din spital, fiind
comunicată tuturor acestor funcţii şi tuturor compartimentelor funcţionale prin Manualul Calităţii, din
care face parte integrantă.

Politica spitalului referitoare la calitate este cunoscută şi promovată de întregul personal,
reprezentând un punct de reper în analiza performanţelor acestuia şi face parte din cultura scrisă a
organizaţiei
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Dezideratul spitalului este de a presta servicii de un nivel calitativ superior, de a satisface
cerinţele pacienţilor şi a îmbunătăţi continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii În
acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, să ducă la atingerea
acestui obiectiv.

Obiectivul strategic al politicii în domeniul calităţii este ca, an de an, calitatea serviciilor
prestate să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management al calităţii pune la
dispoziţie metode de monitorizare a neconforrnităţilor pentru a putea urmări evoluţia acestora

Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidenţiate în Programe de management, ce sunt
analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor.

Ca şi spital ce doreşte să activeze la standarde de calitate ridicate impuse de pacien
adresează, este menţinută o politică de îmbunătăţire continuă a calităţii. Personalul cuţatr—r uţ
domeniul calităţii analizează periodic sistemul de management pentru a se asigura conti
eficacitate şi eficienţă a acestuia.

eCalitatea reprezintă preocuparea fiecărei persoane din spital. Spitalul credea că
serviciile oferite se atinge prin crearea conştiinţei privind calitatea la toţi angajaţii ş" A acest scop îşi
va educa şi instrui angajaţii în toate aspectele cerute pentru ţinerea subvşcontrolal sistemului de
managementul calităţii.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA

SPITALUâIŞé
Art.18. (l) Conducerea spitalului este asigurată, ceşti: ievederilor legale în vigoare, de

către: "\
a) consiliul de administraţie;
b) managerul spitalului;
c) comitetul director.

, ,

(2) Comitetul director este format din“ man er, director medical si director financiar-contabil

Art.19. (1) Membrii consiliuluiéde
a) 2 reprezentanţi ai Ministefulz'

Prahova; <("?
b) 2 reprezentanti numizt;d %nsiliul local;
c) un reprezentant &“,éîk exprimaof0) un reprezenta,: “iawlgşgucturii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de\

*atăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului

invitat; &

d) un repreâăegtantxgăl structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asisfâîti “da?/Medicali din România, cu statut de invitat;

Spitalul este igat să îşi numească şi membrii supleanţi în consiliul de administraţie,
(2) Măriăgggul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
(39 Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în spital, afiliat federaţiilor

sind'eaî'ăasenmatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară participă ca invitat
perrg enţla şedinţele consiliului de administraţie.
â€} \“ ') Membrii Consiliului de administraţie ai spitalului se numesc prin act administrativ de către
%.'siliul Local .

(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.

(6) Şedinţele Consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu
majoritate simplă din numărul total al membrilor pentru o perioadă de 6 (şase) luni.

(7) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare

trimestriale şi anuale;
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b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat
prin ordin al ministrului sănătăţii;

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 siactivitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
0 propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în

cazul în care constată existenţa situaţiilor de incompatibilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.20.Membrii Comitetul director sunt:
a) Managerul
b) Directorul medical
c) Directorul financiar-contabil

%„
Art.21. Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin conf s'organizat de
managerul spitalului. &

, „ Art.22. Atribuţiile Comitetului Director are urmatoarele atributii generale:lk.) a)elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada.—mandatului, în baza propunerilorscrise ale consiliului medical; -
'

b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical,
medicale al spitalului; °"

c) propune managerului, în vederea aprobării: % \
1) numărul de personal, pe categorii şi loguri _

vigoare; & ' “\2) organizarea concursurilor pentru poşţurilgVacante, în urma consultării cu sindicatele,conform legii;
» , \\d) elaborează regulamentul de organizareîÎŞi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama

spitalului, în urma consultării cu sindicatel nform legii;
e) propune spre aprobare m

' agerulu şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice
privind îmbunătăţirea calităţii actu nedical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şide măsuri de prevenire a infecţij'lîî şocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii publice;

„ ,
, f) elaborează pro'âîtialiugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării def
x) către compartimentul emnoéîéă-Hnanciar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi

lanul anual de furnizare de servicii

ncă, în funcţie de reglementările în

compartimentelor dili străbtuiia spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
şiizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe
e, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în

»“): analiâează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe careîl supufieăspărgaprobare managerului;
(”7— . , ". ., . . . . . . . . . . „ .. . - .x\,r) asrgura monitonzarea şr raportarea indicatorilor spec1f1cr actrvrtaţn medicale, financrarr,

gât/333146 [ici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le
pr

»:
e intă managerului, conform metodologiei stabilite;

j) 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;

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război,
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

1) 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
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(şi

capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de
realizarea acestora;

m) 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;

n) 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 direcţiei de sănătate
publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii;

o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi %*7
a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor
săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; <'

r) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, ghimbarea
sediului şi a denumirii spitalului; „o

,
'

s) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare m" rului indicatorii
specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului re or fi prevăzuţi ca
anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;

\ .

t) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor eareîit rgvm;
u) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelordéévalâăie şi elaborează raportul

anual de activitate al spitalului;
.

' \aw
v) asigură prin structurile de specialitate ale sp'tal i' “implementarea cu celeritate a

recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control “Ştii bilitate conform legii: Curtea de
Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public, etc. , ,

Art.23. Atribuţiile comitetului director al u "tăţwcsanitare în privinţa prevenirii şi combaterii
infecţiilor asociate asistenţei medicale conform dirţ'uliii ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 sunt
următoarele: ,…)»

a) organizează Comitetul de prevenire'kaxiiişcţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează
regulamentul de funcţionare al acestuia; „, a?

b) se asigură de organizareaăşi
"<

\
— ionarea serviciului/compartimentului de prevenire a

infecţiilor asociate asistenţei medicale 3 \realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii
specifice;

c) aprobă planul anu
asociate asistenţei medicala _

d) asigură con ' iiléîgd implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru
supravegherea, prevenirea siginiitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

6) efectueazăîanăliza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
t) verific "\qaprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de

activitate pentru sup egherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g) seva vă de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire

a infecţiilorxăspăiate asistenţei medicale şi a dotării tehnico—materiale necesare evitării sau diminuării
riscgşmăţ :

->—Î'\\lî)ăse asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnicomaterială, prevăzute în
451%; "Lg activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării
»:situîţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;

i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării

;vifate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor

personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au
prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;

j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru
înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei
medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
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k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni
multiplurezistenţi.

Art.24. (l) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director (directorul
medical, directorul financiar—contabil) trebuie să încheie contract de administrare cu managerul
spitalului pe o perioadă de 3 ani.

(2) Modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director sunt
stabilite potrivit contractelor de administrare.

Art.25. ComitetulDirector este sprijinitin activitatea sa de următoarele comisii:
a) Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
b) Comisia medicamentului;
c) Consiliul etic;
(1) Comisia de DRG;
e) Celula pentru Situaţii de urgenţă şi Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă
f) Comisia de atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
g) Comisia de analiza a deceselor ;

h) Comisia de securitate şi sănătate în muncă; &i) Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă ; \j) Compartimentul de supraveghere, prevenire şi limit Îmi—ri cţiilor asociate asistenţei
medicale;

k) Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
sistemului de control intem managerial.
l) Biroul de management al calităţii ;

. logică a implementării

Art.26.Atribuţiile acestor comisii suntÎÎÎZÎIHCMC
în dispozitiile de constituire.

Managerul &Program audiente manager: VLuni: 12.00-13.00 <i>Vineri: uno-13.00 “»
”7

Art.27. Managerlilgspitalulâr are atribuţiile de ordonator terţiar de credite şi răspunde de
modul de utilizare al fondurilornumai pentru nevoile unităţii pe care o conduce potrivit prevederilor
din bugetul de venituri'éăr »he t'uieli aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale (Legea
95/2006) , t»:fşăArt.28.Managerul conduce Comitetul director.

Art.£9ţwageml spitalului, încheie contract de management cu Autoritatea publică locală
reprezentată prjpr:Primarul orasului Azuga, pe o perioadă de 4 ani.

“tx0?Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.
A°rt.31. Obligaţiile manageruluiin domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice,

,confgrm Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului
public, cu modificările şi completările ulterioare sunt următoarele:

a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de
nonnativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie
personalul spitalului;

c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
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d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul
aflat în subordine;

e) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
f) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
g) 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;

h) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;

i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neînd
obligaţiilor prevăzute11'1 acestea;

j) stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupăm—%
conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspenda
lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală11'1 unitatea sanit a rşs ectivă, în
condiţiilelegii;k) 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 terrri'e
zile de la data numini în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt
prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; cc '

1) solicită consiliului de administraţie constituirea comis'feşd mediere, în condiţiile legii, în
cazul în care contractul de administrare prevăzut la lit. k) nu ele în termen de 7 zile de la data
stabilită în condiţiile menţionate; » '

m) deleagă unei alte persoane funcţia de şef de
perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul
acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termen

n) repetă procedurile legale de organizare acbncursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupatein condiţiile prevăzute la lit. m);

o) aprobă regulamentul intern al spitalului,precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
p) înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului,

necesare pentru realizarea unor acti "tă specifice, al căror mod de organizare şi funcţionare este
prevăzutm regulamentul de organizăm 1Vfuncţionarea spitalului;

q) realizează evaluauşa ei;,formanţelor profesionale ale personalului aflat în directă
subordonare, potrivit structu organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu
privire la rezultatele evalu/atîeformanţelor profesionale efectuate de alte per,soane în conformitate
cu prevederile legale '%, “I\e

r) aprobă lâjnşulpede
îéformare

şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia1n
vigoare,

s) negociaz

specifice°îndomeni
gâspundede încheierea asigurării de răspundere civilăin domeniul medical atât pentru spital,lit—tegde fumizor, cât şi pentru personalul medicosanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia

,&?ae ori situaţia o impune,
x\ 11) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de

interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale1n vigoare;
v) 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;

w) 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;

Ir;
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x) dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielileaferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele deasigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciilemedicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu aceastădestinaţie;
y) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliuluimedical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;z) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC)pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

,aa) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform—lei.”Art.32. Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medical; onformOrdinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulf carurmătoarele: 931%,
&

a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zofifa deQEŞrvîta, planulde dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor con “Lg/i medical, şi îl
supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului; f;.- (\

b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalfilui
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; —_'

c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comite“,consiliului medical; ..
d) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, înconcordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;! Q““

*
'

e) elaborează şi pune la dispoziţie consiliului * *inistraţie rapoarte privind activitateaspitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltaregîn meniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii,adecvate la necesarul de servicii medicale pentigîg pţilaţia deservită; în cazul ministerelor şiinstituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile) păcifice de dezvoltare în domeniul medical;f) îndrumă şi coordonează activitatea de
% venire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;g) dispune măsurile necesare în \vedereaţîealizării indicatorilor de performanţă a activităţiiasumaţi prin prezentul contract; ,

'
7:

h) desemnează, prin act administrativ,coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale desănătate derulate la nivelul spitaluliîiî;
i) răspunde de imple eîfăîféîăşi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionalede sănătate derulate la nivelixîăţîtalălui, în conformitate cu prevederile legale elaborate de MinisterulSănătăţii; \j) răspunde de ©gmrarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale decalitate de către perstîgiţaîlălăniâedico-sanitardin spital;

_ . . . ,k) răspmîâdeuyplementmea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe bazarecomandărilor corisiliiilui medical;
l) urm şte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital,coordona d'egrectoml medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;' ' egociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/saualţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor

baza propunerilor

director, la propunerea

C&S c£e%u
,inséăiwlé;
& \ n) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale,tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conformnormelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

o) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări desănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale încadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
p) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătateprivate;
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*Îîl

q) 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;

r) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi
dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

5) 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;

t) 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 asiéunarea,
după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de »prdfil—ndtlpă
stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia; *“ '

u) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respeét &.ondiţiilorde cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei mediéaslejprecum şi de
acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. * '

(,Art. 33. Obligaţiile managerului în domeniul managementului economfcâăafinanciar, conform
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completarile ulterioare, sunt
următoarele: ' '

['a) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza la géţplîii de venituri şi cheltuieli
propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propuneţil'or néiămentate ale conducătorilor
secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care3î1\s ne aprobării ordonatorului de
credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiil'iulzéşadministraţie,în condiţiile legii;

b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi \de fundamentarea cheltuielilor în raport cu
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole—xsi lineate, conform clasificaţiei bugetare;

., . . '% Y!. . . . . . .. .c) raspunde de repartizarea bugetului de: „, Şl cheltuieli al spitalulur pe secţiile şr
compartimentele din structura acestuia şi demcupriiţ erea sumelor repartizate în contractele de
administrare încheiate în condiţiile legii; \“»; *

d) răspunde de monitorizarea lunafi'ă 4ge către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura. . . . aţă. . . . .. . .spitalulur a execuţiei bugetului de ,yenit misi cheltuieli pe secţii ş1 compartimente, conform

CD _.

metodologiei aprobate prin ordin al minisţri'llui sănătăţii;
e) răspunde de raportare Qănară şz'i}ştrimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli

unităţilor deconcentrate cu pe
sau instituţiei cu reţea san—3%

._
alifate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului

a “fopişie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pesite-ul Ministerului Săn't g&tm unităţile subordonate, pe cel alautorităţii de sănătate publică ori
pe site- urile ministere] şr stituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;

f) răspundetâe rămăarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
consiliului local %Îîgdeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;

g) apr bă ş punde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
11) .apiqbă fsta investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se

realizezeîgéîuâîexerciţiufinanciar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
'WijwraspUnde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-flnaîlâl r(eîlwzşnivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;

„% ' 33 identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea
î':ven'ţurilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

" k) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite,
conform legii;

1) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
Art.34. Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ, conform

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
următoarele:

a) aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după
avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia
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medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori
Ministerul Sănătăţii, după caz;

b) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de

îmbunătăţire a activităţii spitalului;
e) 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 asigarării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ; :

f) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pe
desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; ,}

g) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului
profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi „documentelor
referitoare la activitatea spitalului; ' "

h) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; —-

'

i) pune la dispoziţia organelor si organismelor competente, la soligifare' acestora, în condiţiile
legii, informaţii privind activitatea spitalului; ' ,

j) transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipifllăixBîucîireşti, direcţiei medicale
sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea saniţafăapropribsau Ministerului Sănătăţii,

\\ nuîlădăt în administrare, realizarea
(işi/enim şi cheltuieli;
\asigurarea securităţii documentelor

după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patri
indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia buge

k) răspunde de organizarea arhivei spitalului 'şii

prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
1) răspunde de înregistrarea, stocarea, pg rea şi transmiterea informaţiilor legate de

activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate primordin al ministrului sănătăţii;
m) aprobă utilizarea bazei de date medicalşéta spitalului pentru activităţi de cercetare medicală,

în condiţiile legii; î*

n) răspunde de organizarea unuisiîâtg Jade înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi
reclamaţiilor referitoare la activitateaăâpitalşă;

o) conduce activitatea curentăiăîépi alului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
p) propune spre aprobare , şţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti,

direcţiei medicale ori structgîn. egiipale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
sau Ministerului Sănătăţii *dllpşă'caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din
spital, în condiţiile legii

»

“\“—*

q) informeaâaé/h isierul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară

a

proprie cu privireâîş ga de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la
apariţia acesteia; “;

r) răşpundş de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico—
fînanciar'e„ ărieémm şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în
con-igo “tătară u reglementările legale în vigoare;

<. s)};espectămăsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară

:: %s u primarul unităţii administrativteritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori
“apre edintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în
aotiivitatea spitalului public;

t) 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;

u) răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de
încetarea valabilităţii acreditării;

v) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a
Guvernului;
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w) 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;

x) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative
care reglementează activitatea acestuia;

y) 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;

2) avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilâ de

serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune api—rob”
_

Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.
" \ "

Art.35. Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictuluideşăerese,
conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările lterioare, sunt
următoarele:

a)„depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la"ncompatibilităţile
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;

”

b) actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori in ervin mo r icări faţă de situaţia
iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apan'ţiei _rr'Îo ijicării, precum şi a încetării
funcţiilor sau activităţilor; \-…' "

c) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege 'teéiîbspitalului;
d) depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzuţeiâe %i 2.

»Art.36. Atribuţiile managerului în privinţa greve
}ii şi combaterii infecţiilor asociate

asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănă
* \ÎZÎlOl/2016 privind aprobarea Normelor

de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor; „te asistenţei medicale în unităţile sanitare
sunt: '»

a) răspunde de organizarea sewiciuluî/ăggmpaitimentului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale, în conformitate cu pr v'hl eriletprezentului ordin;

b) participă la definitivarea propuneplor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al

unităţii pentru supravegherea şi limit rei' mfgâţiilor asociate asistenţei medicale;
c) răspunde de asigurarezfîbugéfă şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor

cuprinse în planul anual apro%grrtru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate
asistenţei medicale; K}

d) răspunde de ţaiea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate
asistenţei medicale al uriţtăţnŞÎ“

e) răspundefd organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi

în alte secţii cu fis» entru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în
conformitate cu pfvglderile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate
asistenţei e i'

,

U

Dniăspăide de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor
noso—co

'
„
i' a consumului de antibiotice din spital;“\ ,raspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială

”fă/_r; ala de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţiiâi e„secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei
c\:iîaţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de

rezervă;
h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice

în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a

personalului medico—sanitar;
i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
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j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a
infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu
prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;

k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor
serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei
medicale;

1) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la
solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică,
şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;

m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prove
infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă e “ '

investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în '

focare;
n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; „_
o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei'în ceea ce priveşte

infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţăÎQâr ersoanelor fizice, în
cazul stabilirii

responsabilităţii individuale.
Art.37. Managerul spitalului are în subordine directă-
a) Directorul medical
b) Directorul financiar contabil

&
c) Compartimentul de statistica si evaluaremedicala,?
(1) Compartiment R.U.N.O.S.; m\e) Compartiment juridic; &c) Compartimentul de supraveghere, prexîeîiifesşi limitare a infecţiilor asociate asistenţei

medicale; \
d) Biroul de management al calităţii ea cnlgr medicale;
e) Unitatea de transfuzii sanguine; &
f) Compartiment securitatea munc si,;protecie civila si situatii de urgenta;
g) Compartiment achizitii publ' \

,céntractare

Director medical
Program audiente/?
Marti: 12.00 13290
Joi: 12.0 13.00

cx<

Art.38._Di15Îact„ ful medical are următoarele atribuţii, specifice:
a) " 0 lit e de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la

termenga“ p , rilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale,
bugâulédeşgăenrturi şi cheltuieli;

Î \b ,monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
„„ââţuageă satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a“Lac “vităţii medicale;\.

47 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 şefilorde secţii şi laboratoare;
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„)

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 din România;

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 prelungitămorţi subite etc.);

k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicalein caz de dezastre, epidemii
şi în alte situaţii speciale;

1) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale saniţa îla

şi a rezistenţei la medicamente; » & >

m) supervizează respectarea prevederilorin vigoare referitoare la documentaţia medicală a
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei ului.

n) răspunde de utilizareain activitatea curentă, la toate componentele aoţi ţi or medicale de
prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevă'ziîte 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 îngrijirilorvacordăte;

Art.39. Directorul medical are următoarele atribuţii *sp citice, în privinţa prevenirii şi
combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform ului ministrului sănătăţii nr.
1101/2016: ; %;.»

,

a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitateăxcurentă a procedurilor şi protocoalelor de
prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistenţei , .

tandardelor de sterilizare şi sterilitate,
asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind gă'za '

'

limentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe
perioada îngrijirilor acordate; Î;\b) pentru spitalele care nu îndeplinekagndgţiile legale de a avea director deingrijiri, funcţia
acestuia este preluată de directorulmedicahsare varavea şi responsabilităţile acestuia;

c) răspunde de raportarea la timp,;a Infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea
măsurilor de limitare a acestora;

secţii cu nsc pentru depistae colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţiin conformitate
cu prevederile progr% aţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei
medicale; \ ,

f) contro“ eaza éşi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale

serviciului/comparăm; tului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g) co troleăză respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea,

prevenirea şiEgger; infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din
unitate, înrcol orare cu medicii şefi de secţie;

h)organizează şi controlează evaluarea1munizării personalului împotriva HBV şi efectuarea
i ărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);

.1) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse
'

_ gice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.
Art.40. Atribuţiile specifice directorului deingrijiri conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.

1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua
Ministerului Sănătăţii sunt:

a) controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii
medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;

b) organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente;
c) monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei

pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
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d) monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate
de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;

e) stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali şefi de secţie,
necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;

t) analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de
educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;

g) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de
învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii
medicali;

h) controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali'
i) controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional deod'

servire a mesei, deigienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cufămlia,
j) analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de meriéşia.„premiilor

pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar, în lîmcţie de criteriile stabili de conî'isra mixtă
patronat- sindicat;

k) participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicalealeasrstenţrlormedicali şi
moaşelor, la solicitareaacestora; :,

l) analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pen ru perso'halul din subordine;
m)la măsuri pentru buna funcţionare a biroului de internări, %…

n) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de cătrÎîntregul personal din subordine a
regulilor de etică profesională; ? “ "*>

o) ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de
tehnică aseptică de către personalul din subordine; ,

p) aprobă programul de activitate lunar a asistentilor medicali, personalului auxiliar şi
programarea concediilor de odihnă, -

q) ia măsuri pentru respectarea de către vizitatorna normelor de igienă (portul echipamentului,
evitarea aglomerării în saloane); :

r) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a
reglementărilor legale privind normele/,gsăăeâale-de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de
organizare şi funcţionare al sprtalulurf'regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi
combaterea infecţiilor asociate asis n, r&édicale şi normelor privind gestionarea deseurilor provenite
din activităţilemedicale; \s) asigură măsurile necesgge pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a
legislaţiei privind exercit rdfesiilor de asistent medical şi moaşă

Art.41. Directo l—de ingrijiri are următoarele atribuţii specifice, în privinţa prevenirii şi
combaterii infecţiil%ocrate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1101/2016 sunt !

a) pre ucrea rprocedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
elaborate deserqgciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu
asistenteleéefeede secţie şr răspunde de aplicarea acestora;

%) punde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul
unitaţrrsanitare;

%, c) răspunde de comportamentuligienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor
- tehnică aseptică de către acesta;
7 d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;

e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează
respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;

f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale
necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea
şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale;
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g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea,
prepararea si distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică lactariu,
biberonerie etc.;

h) supraveghează si controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate

asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe deigienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare,
încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora,

j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţiein secţii;
k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţio$;lamăsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat (leas tjîh

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor mediea l;}
]) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor

realizarea acestei proceduri;
m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pec

rândul personalului; ,n) instruieste asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor sociate asistenţei
medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul s „talu

o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi \ şeurilor infecţioase si
neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central si respecta ţa inodului de eliminare a
acestora, €;;

p) instruieste asistentele—şefe asupra echipamentului deprdt cţie si comportamentuluiigienic,
precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică si "3pmemăsuri disciplinarein cazurile de
abateri;

q) organizează şi coordonează procesul de el a procedurilor şi protocoalelor de
prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistenţei m „

ale pe secţii, în funcţie de manevrele şi
procedurile medicale identificate cu risc pentrupacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;

r) răspunde de întocmirea şi completat - egistrului de monitorizare a infecţiilor asociate
asistenţei medicale pe secţii şi pe unitateaéâanitară

s) răspunde de întocmireaşi<î tarea registrului de expunere accidentală la produse
biologice pe secţii/compartimente;

t) organizează şi răspundefdeşi eruzarea ţinutelor de spital pentru intreg personalul implicatin
îngrijirea pacienţilor, în mod gr fuit ilpb igatoriu.

Art.42. Directorul medical„arein subordine directă:
a) Camera de gard ' &b) Secţiile cu pa ră}c) LaboratorLîÎdea arzemedicale;
(1) Laboratohîlderadiologie si imagistică medicală,
e) Laboratonde recuperare, medicina fizica si balneologie
f) Labîarâ _r.analizemedicale
ghéîwcgpérator

ărmacie;\i) <»Ambulatoriu integrat:
- Cabinet ortopedie traumatologie
- Cabinet recuperare, medicina fizica si balneologie

& - Cabinet medicina interna
- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice;

j) Sterilizare;

J'

Directorul financiar-contabil
Program audiente
Miercuri:13.00-15.00
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Art 43. Atribuţiile specifice ale directorului financiar contabil, conform Ordinului ministrului
sănătăţii nr 1628/2007 sunt:

a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în
conformitate cu dispoziţiile legale;

b) organizează contabilitateain cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare
şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţiin bugetul de venit" '

cheltuieli; (e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind rea
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

f) participă la negocierea contractului de fumizare de servicii medicale cu caseledeéasigurăride sănătate; —

g) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate opşr _e patrimoniale,
având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiiloălegale;

h) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune peiiiriii situaţii speciale
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; <— "

i) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmarind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităţii; \,

j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor*fspeci'fici;
k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţi egale, a obligaţiilor unităţii către

bugetul statului, trezorerie şi terţi;
l) asigură plata integrală şi la timp adrepturilââîălştiCuvenite personalului încadratin spital;de

,

m) asigură întocmirea, circuitul ŞI pastrarea meritelor justificative care stau la baza
înregistrărilorin contabilitate; a,

n) organizează evidenţa tuturor creanţeloragr obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte,asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;o)ia măsuri pentru prevenireaRégubClOpŞlurmăreşte recuperarea lor;

p)pasigură aplicarea dispoziţiilor iegale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri
pentru ţinerea la zi şi corectă a evi & estionării;

q) răspunde de îndeplinire \Qibuţiilor ce revin serviciului fiiianciarcontabilitate cu privire la
exercitarea controlului finan1°i©5entiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

r) îndeplineşte işi—ej) scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel,in cazurile şi condiţiileprevăzute de dispoziţii] le le'
5) împreună;;cu rectorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind

optimizarea măs b\d\e';bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de
stocuri peste necesar,}nscopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor
încasateinbaz contractului de furnizare servicii medicale;

,t)\orga zează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor
fin eii'

»…
amabile din subordine,

%…, organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea
„e ormaterialein unitate.mai, Art.44. Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii specifice, în privinţa prevenirii

şi<tcombaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1101/2016 sunt:

a) răspunde de planificarea bugetarăin conformitate cu planul de activitate aprobat,
b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale si consumabile

necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale.

Art.45. Directorul financiar-contabil are în subordine directă:
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a) Compartimentul Financiar-Contabilitate;
b) Serviciul administrativ

Art.46. La numirea în funcţie, aceştia au obligativitatea încheierii cu spitalul, reprezentat de
managerul acestuia, a unui contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt
prevăzuţi indicatori de performanţă.

CAPITOLUL IV.—
STRUCTURA ORGANIZATORICAA SPITALULUI

Art.47. Structura organizatorică a Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azug aprobată
prin H.C.L. nr 17/31.01.2018 şi avizată de Ministerul Sănătăţii prin adresa NR.XI/A/ '

19.03.2018

Art .48. (1) Structura organizatorică a spitalului cuprinde: secţii,—
diagnostic si tratament, compartimente, servicii sau birouritehnice, economiceşrţadministrative

(2) Spitalul are în componentă să structuri care acordă serv cu
servicii de spitalizare de zi, servicii paraclinice . Furnizarea *ăcesfor
contractează în mod distinct cu casele de asigurări de sănătatesau
spitalicesti sau din fondurile alocate pentru serviciile respective-.

bulatorii de specialitate,
rvicii se negociază şi se

terţi in cadrul asistenţei medicale

(3) Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie QQsan sei—înfiinţează şi, respectiv se desfiinţează
prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministeru Sanataţli, cu avizul consiliului local, respectiv
judeţean, după caz. '\ \\& \ .

(4) Structura organizatorică, reorgl'i zarea,îrestructurarea schimbarea sediului şi a denumirii
pentru Spitalul de Ortopedie şi Traumatologi ”Azuga se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii
publice, la propunerea conducerii spitalul rin autorităţile de sănătate publică, cu avizul consiliului
local.

(5) În functie de v/oljiînul complexitatea, importantă şi specificul activităţii, structura
organizatorică a spitalulugâăétopedie şi Traumatologie Azuga cuprinde:

A. Structura navigarii“me icale care se desfăşoarăin:' &
a) Secţii cu paturi \…

b) Compâ imente cu paturi

asistenţei

d) aboratorul de analize medicale

e) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală

f) Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie

g) Managementul calităţii
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B). Ambulatoriul de specialitate al spitalului:

— cabinet de ortopedie şi traumatologie

— cabinet de recuperare, medicină fizică şi balneară

- cabinet medicină internă

— cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice „…

C). Structura activităţii farmaceutice

— Farmacia pe spital

D). Structura activităţilor auxiliare care se desfăşoară în:

- atelier întreţinere şi reparaţii clădiri, instalaţii, bloc alimentar, centralămai , staţle oxigen, etc.

E). Structura funcţională care se desfăşoară în: eră—î
_

\ \a) Compartiment Resurse Umane, Norrnare, Organizare, Salari ire-3 &
3%

b) Compartiment juridic

c) Compartiment achiziţii publice, contractare

d) Compartiment financiar contabil

e) Compartiment statistică şi evaluar

f) Serviciul ad-tiv

În cadrul Spitalului de 0133 revşr. Traumatologie Azuga funcţionează 1 (una) linie de garda după
cum urmează :

- 1 linie de%îda ortopedie- traumatologie -—aprobată prin Adresa D,S.P.Prahova
nr. 12265/25 10.2004,

„\
\ftâşwictivitatea medicală în cadrul secţiilor cu paturi se desfăşoară pe următoarele

speciali 54%“;
„şi\işi—Ortopedie şi Traumatologie — 40 paturi

* din care Compartimentul Chirurgie Artroscopica - 5 paturi

Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie - 40 paturi

Compartiment A.T.I. — 5 paturi

Compartiment medicină internă - 10 paturi
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Camera de garda

Total

Structura de spitalizare de zi

Farmacie

Bloc operator

Unitatea de transfuzie sanguină (UTS)

Sterilizare

Loborator de radiologie şi ImagisticaMedicala

Laborator de analize medicale

Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie

1. Biroul de management al calităţii serviciilor medicale

2. Compartiment R.U.N.O.S

3. Compartiment Financiar-Contabil

4. Compartimentul acizitii publice, contractare
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5. Compartiment juridic

6. Compartiment clerical

7. Compartiment de Statistică şi evaluare medicală

8. Compartiment Aprovizimare-Administrativ

9. Compartiment SecuritateaMuncii, PSI,protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

10. Ateliere întreţinere

11. Dietetică şi Bloc alimentar 'iij
..

»

.

12. Spălătorie

13. Atelier croitorie-lenjerie

0 14. Garderoba

&\
Art.50. Spitalul are în componentă lui structuirăîcafe asigura servicii Ambulatorii de

specialitate. Furnizarea acestor servicii se negocimls Îontractează în mod distinct cu casă de
asigurări de sănătate. o\_

15. Secretariat

…
'%

Art.51. Serviciile medicale furnizatede ambulatoriul de spital cuprind: consultaţii, investigaţii,
stabilirea diagnosticului, tratament medic \ şi/sau}?chirurgical, îngrijiri, recuperare, medicamente şi
materiale sanitare. *

Art.52. Activităţile organiîâÎo ce şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt
reglementate şi supuse con olÎuIanlsterulm Sănătăţii. Activitatea profesională, precum şi
respectarea manoperelorsiqpra cedurilor medicale sunt supuse reglementărilor… vigoare. Problemele
de etică şi deontologie fésjonală sunt de competenţă, după caz, a Colegiului Medicilor al jud

) Prahova, sau a Ordinulu AsşătentilorMedicali al jud Prahova.

Art. 53. Forme ezde spitalizare sunt:

CAPITOLUL V.

ATRIBUTIILE SECTIILOR ŞI COMPARTIMENTELORMEDICALE

I SECTIILE CU PATURI ŞI SPITALIZARE DE ZI:

I.1.0RGANIZAREA ŞI ATRIBUTIILE SECTIILOR CU PATURI
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Art.54. Secţiile cu paturi se organizează pe profil de specialitate şi are conform OMS
834/2011 0 capacitate de minim 25 paturi şi maxim 75 .

Art.55. În aceeaşi incintă, pentru aceeaşi specialitate, spitalul poate organiza două sau mai
multe secţîi, dacă numărul de paturi din specialitatea respectivă este mare.

Art.56. Secţiile, laboratoarele, serviciile medicale şi compartimentele sunt conduse de şefi de
secţii, de laborator sau de serviciu, care ocupă funcţiile menţionate prin concurs sau examen organizat
în condiţiile legii.

,».

Art.57. La numirea în funcţie, aceştia au obligativitatea încheierii cu spitalul, repreZe-
managerul acestuia, a unui contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul că»
prevăzuţi indicatori de performanţă. '

Art.58. Secţia cu paturi este condusă de unul din medicii din secţie care îrid' Vplineşte funcţia de
medic şefde secţie şi este ajutat de un asistent medical şefdin personalul med" _' anitar.

Art.59. Coordonarea activităţii de specialitate, în cazul în caregfnuăse\) asigură de unul din medicii desemnaţi de conducerea spitalului. "*

SPITALIZAREDE ZI ,

»

'%

Art.60. (1) Servicii medicale spitaliceşti care nugţbe tă internare continuă, acordate în regim
de spitalizare de zi: a%a) Spitalizarea de zi are o durată demaăşore/vizită(zi).

b) Criteriile de internare în spitalizare de i sunt: a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită
supraveghere medicală până la 12 ore- în'seăndiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile
sanitare cu paturi care acordă şi asisftiegţa ine icală spitalicească în regim de spitalizare continuă; b)
diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriub)
diagnosticul nu poate fi stabilit îîîagtéamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu,

(3) La nivelul spita\ ;émctura de spitalizare de zi se organizează de regulă unitar şi/sau pe
) grupe de specialităţi, medşicăl' 1 chirurgicale, având sau nu corespondenţă cu.secţiile/compartimentele" cu spitalizare conti dupăé'cum urmează:

-separaţ faţa,-,de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de
urgeriţăylaboratoarele de investigaţîi şi tratament, cu respectarea criteriilor de organizare

'%„săpaţialfimcţionaleprevăzute de prezenţele norme;

cu asigurarea unei zone de aşteptare pentru pacienţi şi însoţiton'.

%m În situaţia în care spitalul este pavilionar, structura de spitalizare de zi se poate organiza la
p erul clădirilor în care funcţionează secţiile/compartimentele respective, separat de zona de
spitalizare continuă.

Art.61. Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţîi:

1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie şi de
indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
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2. supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;

3. precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor
postoperatorii;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat
şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu formă şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea
diferitelor procedee şi tehnici medicale;

5, supravegherea intraterapeutică a pacientilor;

6. supravegherea pacienţilor imobilizaţi;

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi admimstrar -a curentă a
acestora, fiind inter21sa păstrarea medicamentelor la patul bolnavulu1 ,: ' —

8. efectuarea consulturilor interdisciplinare în cazurile simplificate'

9. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoc .

rele activităţi:Art.62. În secţia cu paturi se desfăşoară, în principal, u"

ASISTENTAMEDICALA

A. la primirea în camera de gardă: &&

\;
a) examinarea imediată, completă, triereamediîalîşicepidemiologică a bolnavilor pentru internare;

b) asigurarea primului ajutor şi acordăr &e'sistenţei medicale calificate şi specializate până când
bolnavul este stabilizat şi ajunge în s ţie; €}.

c) asigurarea aparatului de urgenţa,_„ uaprobarea conducerii spitalului;
”\i?“m$
3.d) îmbăierea bolnavilorţde

“îi;

4 a, , . „ .rţtulu1bo'lnav1lor in secţ1e;e) asigurarea transgă

f ţia şi deparazitarea bolnavilor;

f) ţinerea evidenţăzrlnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile
libere; g) rep izarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a

'
— dîiăteasistenţei medicale;

?!m\»a)aefectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii
diagnosticului;

b) declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;

c) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
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d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi
diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu formă şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea
diferitelor procedee şi tehnici medicale;

e) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrurnentarului şi aparaturii medicale;

f) asiglrarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;

„uatamentul, n sar!, ,u-… .. ;g) obţinereauconsirnţământulniinformatînscris al pacien'mlui,

h) asiglrarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acesto

i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv bol>

j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional di“ dihnă şi servire
a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora 'cu familia.

k) asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicatiei necesare eritru realizarea tratamentului
indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia;

]) medicatia va fi acordată integral de spital în funcţie de gis?) ilul existent la acel moment în
farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curanZt %

m) asigurarea însoţirii pacientuluiin cazulin care trebuie s pu unor explorăii/investigaţîi realizateIn
alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar;

n) urmărirea ridicării continue a calităţîi îngrijiri-lo medicale;
& &edicale conexe actului medical pentru afecţiuni acute,o) obligativitatea completării prescripţi“

subacute, cronice (iniţiale); „51%
p) asigurarea condiţiilor nece; 6% perării medicale precoce;

ţiagcolectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit
\ “%13'ii

r) asigurarea acéăsulţl neîngrădit al pacienţilor/aparţînătorilor şi/sau vizitatorilor la registrul de
sugestii, reclamaţii Şiysesizări, const1tu1t la nivelul fiecărei secţii,

q) asigurarea condiţiil
în secţie;

\reăl—imentaţieibolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
va?

gurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu
gl mentărilein vigoare;

s) asigur

C: În activitatea de control al aplicării programelor naţionale de sănătate publică:

- efectuarea controlului pe specialităţi în unităţile sanitare din teritoriul arondat;

- îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a
populaţiei în profilele respective;

- urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţîi îngrijirilor medicale;
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— asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico—sanitar propriu şi a
instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;

1.2. ATRIBUTIILE PERSONALULUI

Art.63Medicul şef de secţie are în principal următoarele sarcini:

a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicalein cadrul secţiei şi răspunde decalitatea actului medical; _
»

realizarea planului aprobat;

d) evaluează necesarul anual de medicamente si materiale sanitare al secţiei, \
investigaţiile şi lucrările de reparaţîi curente şi capitale necesare pentruădesîăşurarea activităţii în anul
bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

e) angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

t) înaintează comitetului director propuneri privindépr} „ m bugetului de venitun şi cheltuieli al
secţiei, elaborate cu sprijinul compartimentului economco…fînanciar;

g) coordonează , îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a personalului medical din secţia pe care o
conduce; »

h) răspunde de aplicarea dispoziţiilo âălgâprivind internarea bolnavului în secţie;
. . . “

_, . . . - . .1) răspunde de realrzarea mdrga%mde performanţa ar secţiei, conform contractului de administrare
incheiat cu managerul

513%
î ) j) informează direcţi} sp alul ! asupra activităţîi din secţie şi a evenimentelor deosebite;

» \âZenţa, ţinuta, disciplină şi comportamentul personalului din subordine;

:
aminează pacienţîi nou internaţi zilnic si ori de câte ori este nevoie si verifică concordanţă dintre

diagnosticul de internare si starea clinică a pacientului;

o) hotăreşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

p) stabileşte împreună cu medicul curant, diagnosticul la 72 de ore de la internarea pacientului şi
adaptează după caz planul de investigare şi atitudinea terapeutică;
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q) stabileşte impreună cu medicul curant investigaţiile necesare precizării diagnosticului în condiţiioptime;

r) stabileşte împreună cu medicul curant atitudinea terapeutică;

s) răspunde de respectarea modului şi de corectitudinea administrării tratamentului prescris;

t) controlează şi răspunde de calitatea îngrijirilor medicale zilnice, de asigurarea igienei corporale
pentru pacienţii internaţi;

u) ia măsurile necesare şi suficiente pentru asigurarea condiţiilor de microclimat şi aţcbndiţiilorhoteliere pentru asigurarea confortului fizic şi psihic al pacientului cu respectarea'Jnormativelor
igienico-sanitare în vigoare (temperatura mediului ambiant, apă curentă, caldă, rece, %upurisanitarefuncţionale, lenjeria integră şi curată) RV “'

v) verifică şi semnează zilnic condica de prescripţîi medicale;
&»;

strare a medicamentelor
\

w) controlează şi asigură utilizarea, circuitul, precum şi modul de a'd' Li

pentru a evita risipă sau înstrăinarea acestora; '

;“r)
x) răspunde de organizarea păstrării, prescrierii şi evidenţei substanţelor stupefiante şi toxice;

y) controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măs$ e igienă şi antiepidemice în vederea
prevenirii infecţiilor nosocomiale; 453

z) controlează modul de păstrare a documentelonrşădigale în secţie pentru păstrarea confrdenţialităţîidatelor pacienţilor în concordanţă cu prevederileşle ale în vigoare (documente scrise şi electronice );

aa) conduce şi răspunde de analiză săptămăiîalăa deceselor din secţie;
„A 1}

bb) controlează cantitatea şi calitat irrţentaţiei şi modul de servire a acesteia în secţie;

cc) controlează şi răspunde gris e_c area regimului de odihnă al pacienţilor internaţi;
.,35527

dd) verifică şi răspundebăi crierea zilnică a medicaţiei în foaia de observaţie,;zlinică;

ee) organizează Şiiâăîp de de acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

we

\)?
ff) organizeaxăîonsultaţiilemedicale interdisciplinare necesare precizării diagnosticului;

gg)6g<\năşâeăe9evoluţia pacienţilor internaţi în secţie şi intervine ori de câte ori este nevoie pentruadaptarea 'nvestigaţiilor Şi a terapiei în concordanţă cu starea clinică a pacienţilor;
ge \\
“m)ţstabileşte împreună cu medicul curant diagnosticul la externare şi recomandările necesare;va;

îi) analizează concordanţa între diagnosticul de internare şi diagnosticul de externare;

jj) răspunde de corectă raportare a diagnosticelor de externare şi a procedurilor efectuate pentrupacienţii externaţi;

kk) stabileşte atribuţiile şi elaborează fişa postului pentru personalul din subordine, pe care oînaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu prevederile legale;
Page | 34



11) întocmeşte fişa anuală de evaluare a personalului din subordine;

mm) face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă,în funcţie de volumul de activităţi, conform prevederilor legale;

nn) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat însubordine, în vederea aprobării de către manager;

oo) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se facevinovat de nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului „de ordineinterioară a spitalului;

pp) propune planul de formare profesională şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, înconformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; *
'

qq) asigură respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la păstrare 'retului profesional,păstrarea confidenţialităţîi datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi d _ u elitelor referitoare laactivitatea secţiei; **

rr) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxi e gatre personalul medical din
subordine; **—

ss) propune protocoale specifice de practică medicală »ca're unnează să fie implementate la nivelul
secţiei, cu aprobarea consiliului medical;

tt) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilOraş1Feclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;uu) propune managerului un înlocuitor pentru pem'diăglacând lipseşte din spital;
vv) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

principal următoarele sarcini:Art.64 Medicul de specialitatea" internare şi completează foaia de observaţie în primele 24a) Examinează pacienţii imed
de ore iar în caz de urgefişţ mediat;

b) Forrnulează diagnostiéîlkiniţial şi instituie tratamentul adecvat ;
c) Examinează zilnic ;acieilţii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, alimentaţia şitratamentul core , urîzţăto'i ;
d) Stabileşte diggpogătieîîl la 72 de ore pe baza stării clinice şi a investigaţiilor şi modificătratamen ' iîi' alain funcţie de concordanţă cu diagnosticul iniţial ;
e) Participă la vivzita medicului şef de secţie şi îi prezintă acestuia situaţia fiecărui pacient pe careîl am; înţihg/r—ijire
f) Colatiorâază cu medicul şef de secţie pentru stabilirea diagnosticului şi stabilirea conduitei

' îîigg u'tice pentru toţi pacienţii nou internaţi ;
' Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfăşurată de către
&asistenta medicală cu care lucrează ;
) Consemnează în foaia de observaţie investigaţiile biologice, funcţionale şi imagistice necesareprecizării şi susţinerii diagnosticului clinic ;
i) Consemnează zilnic medicaţia în foaia de observaţie şi în condica pentru eliberarea

medicamentelor ;
j) Consemnează în foaia de observaţie diagnosticul de externare şi codurile( conform CIM 10) ;k) Întocmeşte epicriza la externare ;
l) Consemnează în foaia de observaţie evoluţia zilnică a stării clinice a pacientului ;
m) Consemnează in foaia de observaţie dieta sau terapia nutriţională, după caz
n) Asigură servicii de gardă în conformitate cu graficul aprobat de medicul şef de secţie ;
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o) Supraveghează tratamentele efectuate de către asistentele medicale iar la nevoie le efectuează
personal ;

p) Asigură şi răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecţiilor asociate;
q) Controlează şi răspunde de starea de curăţenie în saloane, coridoare şi grupuri sanitare ;

r) Comunică zilnic medicului de gardă cazurile care necesită supraveghere deosebită ;
s) Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor pe care i-a îngrijit şi formulează diagnosticul

final;
t) Redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care i-

a avut în îngrijire ; .
f »u) Întocmeşte certificatele de deces şi participă la autopsia bolnavilor pe care i-a îngrijit ; „

v) Răspunde prompt la solicitările de urgenţă Şi la consultările din aceste secţii sau din a
şi colaborează cu colaborează cu medicii din laboratoarele şi secţiile din spital ; ' '

w) Destăşoară o activitate de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
, . “s ,

x) Asigură şi răspunde de întocmirea decontului de cheltuieli la externarea pacientului Şi anexarea
acestuia la FOCG/FSZ ; „ „,y) Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare… la“… păstrarea secretului
profesional, păstrarea confrdenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi
documentelor referitoare la activitatea secţiei; &

,') z) Obligativitatea de a informa pacientul asupra procedurilor def agrostic şi tratament şi asuprariscurilor pe carele impune aceste proceduri;
.. aha _

aa) Obligativitatea informarii pacientului asupra potentialelo'rxigăerăctiuni ale tratamentului prescriscu alte medicamente sau interactiuni cu indeplinirea activită 'f'uzuale;
bb) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducereg\spitalului, conform competentelor

profesionale.
&

'

cc) Indeplineste urmatoarele sarcini specifice —.

asociate conformOrd.M.S.nr.1101/2Q1 & '

a. protejarea propriilor pacienţi dégl ispacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi
infectat, cu respectarea gh? u ui de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de
prevenire a infecţiilor ascci itekaşjstenţei medicale;

b. aplicarea procedurilor %tdcoalelor implementate de serviciul/compartimentul de
prevenire a infecţiiléÎaşsLngijaxe asistenţei medicale;

c. obţinerea specifmenelşifrgmicrobiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau
suspectă, înVcéiiformifatecu protocolul de diagnostic si cu definiţiile de caz şi înainte de
iniţierea

ţîaîtîmenbllui
antibiotic;

.»,

avind prevenirea si controlul infectiilor

) d. răspunde de dărpistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
, e. consiiâeéea acienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de

pre'éînr %a transmiterii infecţiilor;
'nsti'tu a tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea“%ăynlor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate
tgŞistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în

„\\ pecial pacienţilor;
ÎigÎ solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau

conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a
%“ antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
ai'dd)respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

ce) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie
intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni
multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi
control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a
antibioticorezistenţei;
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ff) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologie la transferul pacienţilor săi în
altă secţie/altă unitate medicală.

gg) Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizareain unităţile sanitare

a. supraveghează modul în care se aplică procedurile de curăţenie şi dezinfecţie şi
sterilizare în sectorul lui de activitate şi semnalează medicului şef deficienţele
constatate.

Art.65 Medicul rezident are în principal următoarele sarcini:
a) desfăşoară activitate în cadrul secţiei, conform sarcinilor prevăzute pentru medicul de

specialitate; _,”

-

b) participă la activitatea din spital— program în cursul dimineţii, gardă — conform reg mentărilor
în vigoare;

şefde secţie şi medicului coordonator.
Art.66 Medicul de gardă din secţiile cu paturi are în principal următoarei

a) răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzu e în regulamentul
de ordine interioară;
b) controlează, la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a pers , iuluimedico-sanitar, existenţa
mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente îşi de urgenţă, precum şi predarea
serviciului de cadrele medii şi auxiliare care lucreazăin turcă,?!“
c) supraveghează tratamentele medicale executate de €Îi\.ţ,<e.l%medii, iar la nevoie le efectuează
personal; kxw\»
d) supraveghează cazurile grave existente în segţ'resâugnt'ematein timpul gărzii, menţionate în

registrul special al medicului de gardă, mă„
e)inscrie in registrul de consultaţii orice bolnav ,re entat la camera de gardă, completează toate
rubricile, semnează şi parafeazăin registru 1311 fiecare bolnav;
t) intemează bolnavii prezentaţi cu et d rimitere precum şi cazurile de urgenţă care se
adresează spitalului,
g) răspunde de justa indicaţie a nternă i sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul
oricărui specialist din cadrul spita digi, chemându-l la nevoie de la domiciliu,
h) răspunde la chemărileca; ecesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi
medici ai spitalului nec săripegţru rezolvarea cazului,
i) întocmeşte foaia bservaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de
observaţie evoluţia ol

\
ilor internaţi şi medicatia de urgenţă pe care a administrat--o;

' )ne'dicală de urgenţă bolnavilor care necesită internarea;
ajn alte spitale a bolnavilor care nu pot fi trataţi corespunzător necesităţilor lor

în spitalulgie boliinfecţioase, după acordarea primului ajutor;
]) anunţa?caîudle cu implicaţii medico--legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de
ecţiegsălmanagerului spitalului, după caz, de asemenea anunţă şi alte organe, în cazulin care
reved\1;ijelegaleimpun aceasta;

(
) cănfirrnă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a

_
cadavrului la morgă, după două ore de la deces,

gaj—n)asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi
sesizează aceasta conducerii spitalului;
o) anunţă prin toate mijloacele posibile medicul şefde gardă, în caz de incendiu sau alte calamităţi
ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele disponibile;
p) anunţă medicul şef de gardă orice eveniment medical sau nemedical petrcut în secţia în care se
efectuează garda;
q) urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa
ocazională a acestor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare;
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r) întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop,
consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice
observaţn necesare;
5) prezintă raportul de gardă.
Art.67 Asistentul medical şef de secţie este subordonat direct medicului şefde secţie,
Art68 Asistentulmedical şef de secţie are în principal următoarele sarcini:
I. Coordonează şi controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurată de personalul
subordine şi de respectarea procedurilor şi protocoalelor aprobate şi implementate:
a) în exercitarea profesiei, asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea în spital în -—“r_n,od

responsabil, conform competenţelor profesionale; *“?“"
b) organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediuşiauxiliarsanitar, şi analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindmăsurilenecesare;
c) stabileşte sarcinile de serviciu pentru întregul personal din subordine, sarcini arele poate

modifica informând medicul şefde secţie şi care, după caz, pot fi anexate laFişa post;
(1) participă la raportul de gardă al medicilor şi la raportul organizat de d ectorul medical cu

asistenţii şefi;
,

e) organizează activităţile de tratament şi deingrijire, conform indicaţiilormedicului, şi răspunde
de calitatea acestora;

L) f) verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale din dotarea secţiei;
g) asigură şi răspunde de efectuarea triajului pacienţilor conform procedurii aprobate;
h) organizează şi efectuează primirea pacienţilor prezentaril'axcamera de gardă:

a. verifică documentele de identitate, biletul de tg tere, asigurarea medicală;
b. asigură şi răspunde de de înregistrarea ciie a'a informaţiilor care formează Setul

minim de date ale pacientului (inclusiy—da%igzvcontact aparţinători-nr telefon), atâtinformat electronic cât şi în fonnaţ făémprt de hârtie al FSZ/FOCG, Registru de
intemare/consultaţii);

i) asigură şi răspunde de predarea corectăîaqhainelorşi valorilor pacienţilor, conform procedurilor
aprobate; , . „&

j) asigură şi răspunde răspunde dep edarea corectă a bunurilor de valoare ale pacienţilor,
conform procedurilor aprobat

k) preia/asigură preluarea de a Fehta de tură a sarcinilor de serviciu ale statisticianului medical,
după terminarea progr ”îm e lucru al acestuia sau în lipsa acestuia (concediu de odihnă, fără
plată, medical, etc &?

1) face solicitare c a,& ele abilitate pentru identificarea pacienţilor inconstienti, fără acte,

) familie sau aparţma m\
m) coordonează i supra eghează activitatea personalului din subordine privind:

a. ev'ŞÎiJareaştării pacientului, măsurarea şi înregistrarea funcţiilor vitale,
b — pre atitea psihică şi fizică a pacientului pentru examinare clinică, recoltarea produselor
= ologice şi patologice, investigaţii paraclinice

n) asi\tau;rnsoţirea pacientului la investigaţii de personalul secţiei, în condiţii de securitate,; d tate la starea acestuia,
0)“ n trăieşte periodic, coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea

otocoalelor/procedurilor de practică aprobate pentru personalul din subordine,
bp) coordonează, controlează şi răspunde de consemnarea, etichetarea şi transportul probelor

& biologice şi patologice la laborator conform procedurilor stabilite;
q) răspunde de aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru Aparat şi Trusa de de

urgenţă din secţie, conform baremului stabilit şi aprobat, asigură justificarea şi completarea
acestora la zi;

r) organizează şi controlează modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată,
distribuită şi administrată de către asistentele medicale din secţie;
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i)

gg)
“

„

s) verifică şi răspunde de înregistrarea corectă a informaţiilor care formează Setul minim de date
ale pacientului (inclusiv date de contact aparţinători - nr telefon), atât în formatul pe suport de
hârtie cât şi în format electronic al FSZ/FOCG;

t) răspunde de exactitatea datelor statistice şi respectarea termenelor de raportare, stabilite de
conducerea unităţii, privind activitatea din sfera de competenţă la nivelul secţiei (consumuri
materiale sanitare, situaţie mişcare bolnavi, decont de cheltuieli ataşat FO, diferite rapoarte sau
lucrări solicitate de conducere, etc);

u) controlează şi răspunde de consemnarea zilnică în FOCG/FSZ a îngrijirior acordate
pacientului, a procedurilor şi tratamentelor efectuate şi decontarea consumurilor aferent” \..de
către de asistenţii medicali din subordine;

v) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elabor
implementează planul de îngrijire, monitorizează şi evaluează şi notează permanent re ,} a ele
obţinute pe tot parcursul internării, în foaia de monitorizare a pacientului; …

„_ „

w) stabilirea priorităţilor, elaborarea şi implementarea planului activităţile" _,deîîngrijire ale
pacientului conform rolului autonom şi delegat.

x) răspunde de predarea la termen a foilor de observaţie ale pacienţilor
conform procedurilor interne şi normelor legale în vigoare; %

y) asigură şi răspunde de tiparirea decontului de cheltuieli la externa
acestuia la FOCG/FSZ; ,.

'

z) răspunde de păstrarea şi arhivarea condicilor de prescripţielmedipamente şi materiale sanitare,
a documentelor utilizate în desfăşurarea activităţii zilnice'VC'grafice de lucru, de curăţenie,
registre de sterilizare, etc), conform normelor în vigo' e;“:x; a

aa) cunoaşte şi respectă prevederile referitoare & strarea anonimatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratamegtu Sf“ unde de păstrarea secretului profesional;
oferă informaţii aparţinătorilor, numai în injfés acienţilor şi în limita competenţelor sale;

bb) cunoaşte, respectă şi asigură accesul limitat Qinfomaţiile electronice cu privire la pacient,
conform reglementărilor interne (parolăiîiăăcşes pentru personalul medico-sanitar);

cc) are un comportament etic faţă de fâşie—nă} aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în
contact sau colaborează, avândr “ali“gaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite
civilizate faţă de orice pe ăîgfăe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul
secţiei/spitalului şi răspund şasigilrăreaunui climat etic faţă de bolnavi de către personalul
din subordine; ,

J

dd) instruieşte personalulé/dţn bdrdine şi răspunde de obţinerea consimţământului informat al
pacientului, famil'giîgsarî reprezentantului legal pentru intervenţii din sfera competenţelor
profesionale; 5…

ee) verifică şi ră'éjauăeade ataşarea la FOCG/FSZ a Angajamentului de respectare a normelor de
conduită éewpajfcprsul spitalizării pacientului şi Consimţământului informat al pacientului şi a
rezultatelgşdegla investigaţiile efectuate;

ff) apl'
_ nsţşuieşte personalul din subordine şi verifică modul de aplicare a Procedurilor şi

pr t orga,/elor de practică privind activitatea medicală de îngrijire;
s nde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi materiale sanitare necesare
tuării tratamentelor curente şi de urgenţă;

(raspunde de aprovizionarea secţiei cu materiale de curăţenie, dezinfectanţi şi antiseptice;
) organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din
subordine:

a. întocmeşte planificarea concediilor de odihnă şi asigură fololosirea judicioasă a
personalului în perioadele de concedii;

b. întocmeşte lunar graficul de lucru pentru personalul din subordine şi controlează
predarea serviciului pe ture;

c. întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă, conform graficului de lucru aprobat (şi
semnat) de medicul de secţie;

maţi-(FOCG şi FSZ),

pacientului şi anexarea
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d. în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul şef de secţie, ore
suplimentare conform reglementărilor legale şi informează directorul medical şi
compartimentul RUNOS;

e. aduce la cunoştinţă în scris medicului şef/coordonator, directorului medical,
compartimentului RUNOS şi, după caz, conducerii spitalului absenţa temporară a
personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;

f. aduce la cunoştinţă în scris medicului şef/coordonator, directorului medical,
compartimentului RUNOS şi, după caz, conducerii spitalului absenţa temporară a
personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilorin vigoare; …

jj) în lipsa ei deleagă un cadru mediu corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei ef
kk) controlează zilnic condica de prezenţă a personalului din subordine; =

11) răspunde de aplicarea şi respectarea regulilor de ordine interioară, privindd epşţile şi
obigaţiile pacienţilor internaţi şi aparţinătorilor, de personalul din subordine; _ „ar

mm) asigură primirea bolnavilorin secţie, precum şi informarea acestora/asupra.prevederilor
Regulamentului de ordine interioară al spitalului/secţiei, referitor la drepturile şi obligaţiile
bolnavilor internaţi,

nn) ţine evidenţa mişcării bolnavilorin Registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia
locurilor libere la camera de gardă şi medicului şef de gardă;

() oo)1ntocmeşte şi predă la statistică şi blocul alimentar Foaia 'il'nică. '

e mişcare bolnavilor şi
“ necesarul zilnic de porţii de mâncare pe tipuri de re ",an entar, conform indicaţiilor

medicului,
pp) asigură şi răspunde de întocmirea anexei pentru hrana
qq) organizează şi verifică distribuirea mesei conformregi
rr) semnalează medicului şef de secţie aspecte)

bolnavilor; .

ss) însoţeşte medicul şefde secţie la vizită, copsemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul
din subordine, a tuturor indicaţiilor date:,“def“acesta;

tt) organizează şi supraveghează desfăş'âr reaqwzitelor la bolnavi de către aparţinători;
uu)poartă în permanenţă şi răsp dea„dăâurtaiea echipamentului de protecţie de personalul din

subordine, conform prevederilor“ gşţcăîlţiunilorUniversale; echipamentul va fi schimbat ori de
câte ori este nevoie, pentméastrarea igienei Şi a aspectului estetic personal;

W) poartă în permanenţă, ,
. ră şi verifică purtarea ecusonului inscripţionat cu numele şi

profesia, poziţiona “ lo\izîbil şi uşor de citit de către personalul din subordine;
ww) controleaz raspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a

, pacienţilor intern ţi;
) xx) evaluează şié ec

din secţiei”\yy) organrzeazaumpreuna cu directorul medical şi cu consultarea reprezentatului OAMGMAMR,
testării fofşesionale periodice şi participă la acordarea calificativeler anuale, pe baza calităţii

„& „, Şi a rezultatelor obţinute la testare;
zz) participa la selectarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs, propune
\\crrţerii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor legalein vigoare;
pilafă supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadratin vederea

1 or nou internaţi;
lor stabilite de medic;

eosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea

a ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului

respectării sarcinilor din fişa postului;
bb) analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din
subordine şi le comunică în scris directorului medical;

ccc) organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor
de către personalul din subordine;

ddd) participă la formarea practică a a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi
supraveghează buna desfăşurare a activităţii de pregătire practică a acestora;

eee) se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate
participa la programe de perfecţionare; răspunde de efectuarea creditelor privind educaţia
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continuă medicală necesare pentru obţinerea avizelor anuale de la OAMGMAMR pentru
certificatul de membru, care atestă dreptul de liberă practică;

fff) răspunde de informarea medicului şef de secţie şi directorului medical despre evenimentele
deosebite petrecute în timpul turelor;

ggg) răspunde de aducerea la cunoştinţa medicului şef de secţie şi după caz directorului
medical si compartimentului RUNOS absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii
acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare;

hhh) respectă programul de lucru şi semnează zilnic şi la timpin condica de prezenţă (timpul
de muncă se consemnează zilnicin condicile de prezenţă, cu trecerea orei deincepere şi altorei
de terminare a programului de lucru); —

iii) verfică îndeplinirea sarcinilor prevăzutein fişa postului de către personalul din subordine şi în
cazul constatării unor acte de indisciplină decide asupra modului de rez6l ar '

sancţionare a personalului vinovat şi informeazăin scris medicul coordonate
directorul medical şi conducera unităţii; v

jjj) răspunde de bunurile aflatein gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrare —

corespunzătoare şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; realizează
autoinventarierea periodică a gestiunii de care răspunde; „,

kkk) instruieşte periodic, coordonează, controlează şi răspundede respectarea şi aplicarea
(:) protocolului privind păstrarea calităţii şi a igienei lenjeriei şia efectelor pacienţilor (colectarea,

păstrarea şi transportul lenjeriei murdare la punctul de colectare şi recepţionarea, transportul şi
păstrarea lenjeriei curate);

,
\}

lll) respectă obligaţiile privind controlul medical periodi Bârsa netul de medicina muncii;
mmm) respectă, instruieşte periodic şi răspunde dîîégicarea normelor de protecţia muncii,

securitate şi sănătatein muncă;
nnn) respectă şi urmăreşte instruirea periodicaa personalului din subordine privind normele

PSI;
„

ooo) respectă prevederile din Regul ntul lntern al unităţii şi al secţiei,
ppp) participă sub îndrumarea ' cilorfila cercetareain domeniul medical şi al îngrijirilor

pentru sănătate, in lrmlta competen rprofesionale;
qqq) în cazulin care identtfrcăgdo, "zi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie

sau orice activitate care adiîge judiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul
propriu de management arcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi
sancţionat sau recomSagem ggntru acest fapt;

rrr) răspundein timp u azul chemării şi imediat în cazul alannei generale; aduce la cunoştinţă
responsabilulur -

mlăîiîzşrea
indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de oreu“ înainte (excepîţie fac—:spituaţiile deosebite, cum ar fi decesin familie, îmbolnăviri etc.;)

sss) indeplmevte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, conform competenţelor
profesionale;

ttt) II. ăélgeşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor
asocia sistenteimedicale conformOMS nr.1101/2016:

i. prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a
infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie
şi răspunde de aplicarea acestora;

ii. răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul
secţiei;

iii. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de
respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

iv. controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie;
v. răspunde de starea de curăţenie din secţie;
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vi. transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie,
consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului
de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

vii. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
viii. supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea,

prepararea şi distribuirea alimentelor;
ix. supraveghează calitatea prestatiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorul

medical orice deficienţe constatate;
x. verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestorăés,xi. urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor dlstribînte

bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoa ituaţie
pe care o aduce la cunoştinţa directorului medical;

xii. constată şi raportează directorului medical deficienţe de igienă aljme are cu
apă, instalaţii sanitare, încălzire); ”' \““xiii. coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şid ecţie;xiv. participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţeicu ăfégfei, dezinfecţiei şisterilizării împreună cu echipa serviciului/compartiineilişţîţ'u'iui de prevenire a
infecţiilor asociate asistenţei medicale; ..

„
""

\;) xv. asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie,
echipament de unică folosinţă) şi coordoneaza ein permanenţă respectarea de
către personal şi însoţitori a măsurilor &de izolare şi controlează prelucrareabolnavilor la intemare; &

&

xvi. anunţă la serviciul de internări logufi'le r„ ponibile, urmăreşte internarea corectă
a bolnavilor în funcţie de infecţiozitîţîţşaureceptivitate;xvii. coordonează şi verifică aplieârea'fms urilor de izolare a bolnavilor cu caracter
infecţios şi a măsurilorcpe-ntril siîpravegherea contacţilor, în conformitate cu
ghidul de izolare elaboraţuibşşşul serviciului/coordonatorul compartimentuluide prevenire a infecţiilor asoşciate îngrijirilor medicale;

xviii. instruieste personaliilz..din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi
urmăreşte aplicarea acestor măsuri;

xix. semnalează icului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de
boli transiiîi'é'brLe pe care le suspicionează în rândul personalului;

xx. i
(: respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul

} e%entului, evitarea aglomerării în saloane);
—: xxiég ve ':1 şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi( “yéştrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi,

_

ransportul lenjeriei murdare,
ansportul şi păstrarea lenjeriei curate;

(_
erifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de

dépâzitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central;
ww)? controlează şi instruieste personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie
“%s—"it comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi

„_ propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
w xx) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare ainfecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurilemedicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;

nsuuiâgeşîţşupravegheazăpersonalul din subordine asupra măsurilor de igienă< gr.eb — 'e\

yyy) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociateasistenţei medicale pe secţie;
zzz) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produsebiologice pe secţie.
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aaaa) III. Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru
aprobarea Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare:

1. coordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor de curăţenie,
dezinfecţie şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobate la nivel
de spital;
2 .prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru
efectuarea curăţeniei, a dezinfecţiei şi sterilizării;
3. verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică
4.coordonează, controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi dispozitivelor
medicale, de aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelorde
evidenţă a acestor proceduri; "' "
S.prelucrează şi verifică periodic personalul din subordine privind aplicarea pr;
protocoalelor pentru asigurarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării; \?
6 cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire

_ €“_

A'

bbbb) IV. Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMm î26/2012 pentruaprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor ;.re uFate din activităţi
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazknaţkronala de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale:

1. instruieste, reinstruieşte, aplică, răspunde şi participă la preced \Île stipulate în codul de
procedură privind colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilo periculoase, conform OMS
1226/2012 cu modificările şi completarile ulterioare; ,2.răspunde de aplicarea codului de procedură de personal

'

3. prezintă medicului şef de secţie sau coordonator
sistemul de gestionare a deşeurilor medicale pe %u

4. aplică metodologia de culegere a datelorépgxşg
rezultate din activităţi medicale,

durilor şi

baza naţională de date privind deşeurile
»

Art.69. Asistentulmedical are în p ipa 5următoarele sarcini:
a. în exercitarea profesiei,31%»medicală îşi desfăşoară activitatea în spital în mod

responsabil, conform regie ntărilor profesionale sub îndrumarea şi supravegherea
asistentului şef; »„

b. partrcrpa la rap ,gardă al secţiei organizat de asistenta şefă şi semnalează acesteia
toate aspectglâéşosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor, incidentele şi
evenime leQeo ebite petrecutein timpul turelor;

c. efectueMgşeF/îllănificarea activităţii proprii în funcţie de priorităţi şi în corelaţie cu) programul lrlalte servicii de specialitate, se adaptează la situaţiile neprevăzute care
pofrit €. em in timpul programul… de lucru

d. se preéÎcupă de aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şiÎiîrîatealele necesare bunului mers al activităţilor medicale administrative şi tehnice pe
_ele desfasoara,

eăypreia pacientul nou internat şi insotitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta
personală şi ţinuta de spital şi ajută la acomodarea acestuia la condiţiile de cazare;

f. supravegheaza preluarea de catre persoana desemnatain sectie a obiectelor personale
ale bolnavului pe baza de inventar; obiectele de valoare vor fi depuse (la solicitarea
bolnavului) la locul stabilit de conducerea spitalului, conform procedurii aprobate;

g. informează asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară
(inclusiv respectarea programului de vizită de către aparţinători);

h. identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi
implementează planul de îngrijire, monitorizează şi evaluează şi notează permanent
rezultatele obţinute pe tot parcursul internării, în foaia de monitorizare a pacientului;

i. stabilirea priorităţilor, elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire ale
pacientului conform rolului autonom şi delegat.
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“ \ „„ cienţilor, inclusiv medicaţia per os Şi ajută medicul la realizarea tratamentelor care nu

verifică şi răspunde de atasarea la FOCG/FSZ a Angajamentului de respectare a
normelor de conduită pe parcursul spitalizării pacientului şi Consimţământului informat
al pacientului şi a rezultatelor de la investigaţiile efectuate;
participă la asigurarea unui climat etic şi de siguranţă în salon, răspunde de: crearea
unei atmosfere de acceptare reciprocă din partea bolnavilor din salon, respectarea orelor
de odihnă şi somn, păstrarea liniştii necesare pentru confortul psiho-social, respectarea
interzicerii fumatului;
verifică înregistrarea corectă a informaţiilor care formează Setul minim de date ale
pacientului (inclusiv date de contact aparţinători - nr telefon), atât în formatul pensupgrtde hârtie cât şi în format electronic al FSZ/FOCG şi asigură completarea datelor'l ;

. preia sarcinile de serviciu ale registratorului medical, după terminarea progral ulu ,delucru al acestuia sau în lipsa acestuia (concediu de odihnă, fără plată, medical, etc;/.
cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea anonimatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratamentul, răspunde de], păstrarea secretului
profesional; oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesulş-pacienţilorşi în limita
competenţelor sale (poate transmite telefonic numele medicdu 'i şi secţia pe care este
internat pacientul); „

'

cunoaşte şi respectă accesul limitat la informaţiile electri)“ ce u privire la pacient,
conform reglementărilor interne (parolă de acces la aplic ţia din sistemul informatic);
prezintă medicului de salon bolnavul pentru exaîngipiére, ajută medicul la realizarea
examenului medical şi îl informează despre st \ aeientului observată la internare
şi/sau pe perioada internării (prezintă valorilegtîr or vitale);
organizează şi asigură transportul pacientiiluiî consulturi clinice şi investigaţii, îl
însoţeste la cabinetele de specialitat sau,'dă“6ă starea pacientului permite, asigură
însoţirea acestora de către infirrnieraŞâ 'gură şi răspunde de securitatea FSZ/FOCG
care va însoţi întotdeauna pacieâmlvpe“ parcursul consulturilor interdisciplinare şi
investigaţiilor paraclinice, cân'âmpacgentul va fi însoţit de infirmier sau asistentul
medical. (nu se înmânează ăyc'entuîiii sau însoţitorului);
participă la vizita medicuăiăâysalon şi a şefului de secţie, notează recomandările
medicale privind rolul, delegăt şi execută autonom, în limita competenţei, indicaţiile cu
privire la efectuare

'
' .w'lor diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi

igiena pacienţilo ”sii; ,are ă turelor următoare prin raportul scris al serviciului;
la terminarea VervrciWu/lui efectuează predarea individuală a bolnavilor (verbal) — la patul
acestora (şi „gain registrul de predare (raport de gardă), privind urmărirea şi
continuarea pgocÎă'sului de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire;
răspuăcăe âeznţîreluarea medicaţiei din farmacie conform prescriptiei medicale, asigură
păsîîă ' wdistribuirea şi administrarea conform indicaţiilor medicale şi procedurilor

istrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise

ntră în competenţa sa; sesizează medicului orice reacţie adversă;
(VÎ efectuează pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru examinare clinică, recoltarea

produselor biologice şi patologice, investigaţii paraclinice;
. efectuează spălături auriculare, oculare, bucale, gastrice şi vaginale, la recomandarea
medicului;
efectuează sondaje gastrice, duodenale, vezicale, în scop explorator şi/ sau terapeutic la
recomandarea şi/ sau în prezenţa medicului (ex: la bărbaţi montează sonda vezicală
numai după ce sondajul iniţial a fost efectuat de un medic sau în prezenţa medicului);
prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic, respectând
protocoalele de practică aprobate, eticheteazaă colectează, asigură şi răspunde de
transportul acestora la laborator;



Page | 45

z. răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de
îngrijire, atât pe suport de hârtie cât şi electronic (FSZ/FOCG, Decontul de cheltuieli al
pacientului, Foaia de temperatură, Fişa de îngrijiri, Planul/raportul de tratament,
explorări funcţionale şi îngrijiri) privind procedurile cuprinse în sistemul DRG,
tratamentele şi îngrijirile acordate pacientului;

aa. consemnează/descarcă zilnic în fişa electronică a pacientului consumurile de materiale
sanitare şi medicamente, aferente procedurilor pe care le aplică si raspunde de
exactitatea datelor;

bb. pregăteşte materialele necesare şi efectuează pansamentefşir bandaje, la indicaţia
medicului;

,.

"

cc. pregăteşte şi efectuează clisme în scop explorator, evacuator şi terapeutic; &dd. supraveghează bolnavul transfuzat, aplică conduita terapeutică de urgenţă …

accidentelor post-transfuzionale conform competenţelor autonome! preţ _'
procedura aprobată, şi anunţă urgent medicul; f

ee. efectuează alte atribuţii de îngrijire tehnico-medicale specifice “profilului clinic al
secţiei; »

ff. efectuează în caz de urgenţă resuscitare cardio-respiratorie; ,gg. se îngrijeşte de asigurarea alimentaţiei bolnavilor conformgregirriiilui alimentar stabilit
de medic şi răspunde de alimentarea bolnavilor înţâifuaţiie de dependenţă; sesizează
medicului orice intoleraţă alimentară; & **\ \»

hh. supraveghează modul de desfăşurare a vizitegorîţpa/ inătorilor în vederea respectării
disciplinei, odihnei şi igienei, conform regulamătâéăihe regulă interioară;

ii. desfăşoară o activitate intensă de educaţieîîaen'ftvsănătate în funcţie de problemele şi
sestarea bolnavului internat; „jj. supraveghează în permanenţă starea ţnţilor, măsoară şi înregistrează valorile

funcţiilor vitale în foaia de observaţie, *observă simptomele şi starea bolnavului şi
informează medicul asupraxo "cărei modificări în evoluţia pacienţilor; efectuează
monitorizarea specifică a boliîawluiş la recomandareamedicului;

kk. pregăteşte pacientul pentnuăşăxtemare şi notează în FOCG modul de anunţare a
aparţinăton'lor cu privifeîl“

…
“externării sau în caz de deces;

ll. acordă îngrijiri speéîlitcleîşbo navilor aflaţi în stare terminală şi informează medicul cu
privire la evoluţi%eéstoraf

\;dqşces, constatat de medic, inventar-iază obiectele personale şi
es'ăverbal, identifică cadavrul - inscripţionează brăţară de identificare a

cadavrului p cafe o fixează la antebraţ, organizează transportul cadavrului la morga,
însoţ' "”de Fişai'de însoţire a cadavrului completată de medic;

nn. răsţîu— ,de calitatea, sterilizarea şi modul de folosire a instrumentului şi materialelor
autiliîaztoe;

igură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare, în bune
ndiţii;

cycontrolează calitatea activităţii desfăşurată de personalul din subordine;
q. răspunde cu promptitudine la solicitările pacienţilor; dacă starea bolnavului o impune,
anunţă imediat un medic;

. poartă în permanenţă echipamentul de protecţie, conform prevederilor Precauţiunilor
Universale; echipamentul va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea
igienei şi a aspectului estetic personal;

ss. poartă în permanenţă, ecusonul inscripţionat cu numele şi profesia, poziţionat în loc
vizibil şi uşor de citit;

tt. se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participă
la programe de perfecţionare; răspunde de efectuarea creditelor privind educaţia
medicală continuă, necesare pentru obţinerea avizelor anuale de la OAMGMAMR
pentru certificatul de membru, care atestă dreptul de liberă practică;



()

uu. respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii;
vv. respecta masurile de protectie a muncii si normele PSI;
ww. prestează activitate zilnică conform graficului de muncă stablit, pe ture, şi

efectuează concediul legal de odihnă conform planificării aprobate de şeful secţiei;
xx. semnează zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul de munca se consemnează

zilnic in condicile de prezenţă, cu trecerea orei de începere şi orei de terminare a
programului de lucru;

yy. are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine
în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a'âiileiconduite civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi fis-
cadrul secţiei/spitalului;

»

'
'

, _,
"

zz. în cazul în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraiîdeţxţcorupţie
sau orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiarlîdacăwdepăşesc
nivelul propriu de management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului,fără a putea fi sancţionat sau recompensat pentru acest fapt; \ ->

aaa. răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazulz,alairnei generale;aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea iiidisponibilitatea pe o perioadă
anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiiledeo'sebite, cum ar fi decesîn familie, îmbolnăviri etc.);

.

"

bbb. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de, conducerea instituţiei, conform
competenţelor profesionale; „„

(

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privindsţşiiăvăiiîrea şi controlul infecţiilorasociate asistentei medicale conform OMS nr. 311/2016;
a) implementează practicile de îngrijire a pacienţi ' x\iv'ederea limitării infecţiilor;
b) se familiarizează cu practicile de preveii eăéap 'ţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea

practicilor adecvate pe toată durata internă ăcienţilor;
c) menţine igiena, conform politicilor spiţalulpi şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
d) informează cu promptitudine medicul deigardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţiasemnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
e) iniţiază izolarea pacientului'fcareprezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediatmedicul curant şi servic' evenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
f) limitează expunere gia“ ienţului la infecţii provenite de la Vizitatori, personalul spitalului,\alţi pacienţi sau 9931 Raşţeriml utilizat pentru diagnosticare;

1

x _

g) semnalează ni di'éţlg urant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei
medicale; ' \, ă

51,h) participă l'a'preg“ ea personalului;
i) participăml“ vestigarea focarelor.
Îndeplineşşeăjrmătoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNo „in lonprivind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
a)“'

3'

(\tggordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor de curăţenie,
nfe'cţie şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobate la

1 »,el'de spital;
prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale

\, pentru efectuarea curăţeniei, a dezinfecţiei şi sterilizării;
c) verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi

periodică/ciclică
d) coordonează, controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi

dispozitivelor medicale, de aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi
a registrelor de evidenţă a acestor proceduri;

e) prelucrează şi verifică periodic personalul din subordine privind aplicarea procedurilor şi
protocoalelor pentru asigurarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării;

f) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire.

Page ! 46



O

.)

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadeşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentrubaza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a)cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă adeşeurilor periculoase;

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;

,_c) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare inscripţionare, depozitare ten'i orară:şi transport & adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

Art. 70. Infirmiera are în principal următoarele sarcini:
a) în exercitarea profesiei, infirmiera îşi desfăşoară activitatea în spital îrţîrnodr responsabil,conform reglementărilor profesionale sub îndrumarea şi supravegherea asistentul „şef/asistentuluimedical din secţie; \\b) participă la raportul de gardă al secţiei organizat de asistenta şefă; ";

c) utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi materialele de curăţenie din dotare,
precum şi a celor ce se folosesc la comun;

*

'

d) efectuează zilnic, conform procedurilor aprobate, curăţenia. şi dezinfectia tuturor spaţiilor dinsecţie;
e) daca isi desfasoara activitatea la camera de garda răspunde de “gestionarea efectelor si bunurilorde valoare ale pacientului: gf“

.f) primeste hainele şi efectele pacienţilor şi întocmgât n' ntarul de primire conform procedurii
g) răspunde de igienizarea şi deparazitareeîşe efelor pacienţilor, la nevoie, inainte de
înmagazinare;

, _, “\h) înregistrează în registrul de evidenfăăaşte lefectele bolnavilor internaţi, verificând să
corespundă cu cele trecute pe bonurileâ inventar, şi are grijă ca dublura bonului să fie ataşată laefectele înregistrate;

_ %
i) răspunde de organizarea şi curatwrga garderobei şi păstarea în bune condiţii a hainelor şiefectelor pacienţilor.

,
45

j) primeşte bunurile de văloar „ale pacienţilor şi întocmeşte inventarul de primire conform
procedurii; '

k) înregistrează în"; tru de evidenţă toate bunurile de valoare ale pacienţilor internaţi,verificând să corespiurida fiicele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie
ataşată la efectelâşnăégisqtrate;
l) răspunde dşqpă, grea în bune condiţii a bunurilor de valoare ale pacienţilor;
m)preia paciefrtigl care urmează a fi internat, în vederea igienizării şi după caz a deparazitării
acestuia şiâ'oşpletează în Registrul de igienizare/deparazitare;
n) „ajuţă'pacienţii la efectuarea şi păstrarea igienei personale şi să se schimbe în ţinuta de spital;
£,) întrâţine igiena paturilor, a aparaturii şi a întregului mobilier din saloane conform procedurilor“ a ' rpb'ate;
)„piegăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
) cunoaşte, răspunde şi aplică prevederile protocolului aprobat privind colectarea, ambalarea,

, depozitarea şi transportul lenjeriei din secţie;
r) efectuează la primire şi pe perioada intemării toaleta bolnavului cu respectarea procedurii delucru şi a regulilor de igienă;
s) ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe renale,etc. asigurăcurăţarea, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite;
t) goleşte periodic, la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produsebiologice (spută, scaun) după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi a fost înregistrat îndocumentaţia pacientului;
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u) ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat, asigură mobilizarea bolnavilor în
vederea prevenirii escarelor şi informează asistenta medicală de tură de orice modificare astatusului la nivelul tegumentelor;
v) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
w) respectă regulile de igienă personală în îngrijirea pacienţilor;
x) efectuează şi răspunde de curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi acelorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;
y) pregăteşte şi ajută bolnavul care necesită ajutor pentru a se deplasa;
z) transportă în condiţii igienice alimentele de la blocul, alimentar la oficiu; _ .…aa)distribuie hrana pacienţilor sub supravegherea asistentei medicale, ajută pacienţii săi/ealimenteze sau, după caz, asigură alimentarea pasivă a pacienţlor, conform indicaţiilor médiculiiiî
bb) asigură spălarea şi dezinfecţia veselei şi tacâmurilor, curăţenia şi ordinea“în_l_oficiulalimentar şi completează la zi registrele de evidenţă a operaţiunilor aplicate, conf rm procedurii
aprobate;
cc)răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a aparaturii de dezinfecţie; " .

dd) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregăteşte cadavrul,verifica existenta bratarii de identificare şi asteapta transportul la morga, “n' lţit de Fişa de însoţire
a cadavrului completată de medic; [' '

ee)cunoaşte, răspunde şi aplică prevederile protocolului privind ges area deşeurilor rezultatedin activitatea medicală a secţiei; *.
,

'
“

ft) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavul
gg) respectă prevederile Regulamentului de Organizare 'şr Funcţionare, RegulamentuluiIntern şi ale contractului individual de muncă;
hh) participă la instruirile periodice efe tuate d'e asistentul medical privind aplicarea
protocoalelor şi procedurilor conform competşéjeié'i se pregăteşte continuu pentru reactualizarea
cunoştinţelor profesionale şi poate participa 'la prbgrame de perfecţionare;
ii) desfăşoară activitatea în aşa fel încât a„numexpună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, câşţpe cţîălaltepersoane participante la procesul de muncă;jj) poartă în permanenţă echipamentulădeîprotecţie,conform Precauţiunilor Universale şi a coduluide culoare prevăzut în Regulamer'ituîsd ' ' dine Interioară; echipamentul va fi schimbat ori de câteori este nevoie, pentru păstrarea igeşr Şi a aspectului estetic personal;
kk) poartă în pennarîerî “%ecusonul inscripţionat cu numele şi profesia, poziţionat în loc
vizibil şi uşor de citit; „' » &,ng

V

ll) respectă obligaţi &;ăriqvind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii—
conform normelor in vigoafte;
mm) resp tă normele igienico-sanitare, măsurile de protecţie a muncii şi normele PSI;
nn) preţ? \_

“ ctivitate zilnică conform graficului de muncă stablit, pe ture, şi efectuează
concediulxlegaltde) odihnă conform planificării aprobate de şeful secţiei;
oo) ' “squnează zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul de muncă se consemnează*;

zilnic/în'coţiidicilede prezenţă, cu trecerea orei de începere şi a orei de terminare a programului de

app € are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine' 'fhkeontact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite
» civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul

<:*—3 secţiei/spitalului;
qq) respectă măsurile administrative stabilite de către asistenta şefă de secţie;
rr) respectă deciziile şi notele inteme emise de conducere;
ss) în cazul în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau oriceactivitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat sau
recompensat pentru acest fapt;
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)

tt) răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarrnei generale; aduce la cunoştinţăresponsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de oreînainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);nu) execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea medicului, asistentei şefe, asistenteimedicale sau a conducerii spitalului, conform competenţelor profesionale;Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor asociateconform OMS nr.1101/2016:
a) cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprobat;

(,.

b) în caz de expunere la agenţi contaminaţi aplică protocolul privind expunerea (după ccutanată, percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul:

c) în prima oră de la accident medicului şef de secţie/compartiment sau medicului
el) în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPCIA

e) anunţă medicul de medicină muncii pentru luarea în evidenţă

g) a
%\ Y&R»

completează la zi graficul pentru curăţenia şi dezinfecţi %
%. “'%

h) respectă codul de procedură privind izolarea pao'

i) respectă normele de igienă conform prevedem or din procedurile şi protocoalele pentruprevenirea şi controlul infecţiilor nosocomial aprobate;

j) respectă circuitele funcţionale aprob? e;
v».

k) efectuează dezinfecţiile periodice/%,
&
clice conform procedurilor aprobate;

„&

Îndeplineşte următoarele aîâşzăşpecifîce
conform OMS nr.96l/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţaăeşştde infecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare:

&) Efectuează zilnic cură ékăaşâezinfecţia sectorului repartizat, ( saloane, cabinete medicale, săli detratamentpftciu alimentâ ţgéiéxe sanitare, etc) , respectând întocmai Procedurile privind curăţarea şidezinfectia în unităţile
şiitare;

&

b) Cunoaşte SQŞ—îţiil%i Ezinfectante şi modul lor de folosire

iăemnează zilnic graficele pentru curăţenia şi dezinfectia zilnică şi periodică/ciclică;)
c) Compl'“

' '%

& »ăsf'rarea lor în locurile şi condiţiile stabilite de unitate

e)“Pregăteşte salonul şi efectuează dezinfecţia zilnică terminală / ciclică, ori de câte ori este necesar;
f) Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte careajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora;

g) Curată şi dezinfectează toate dispozitivele medicale conform procedurii aprobate de conducereaspitalului.
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h) Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoil menajer
i) Colectează şi decontaminează intrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare aacestuia

j) Igienizeaza veselă persoanei îngrijite :

veselă persoanei îngrijite este curăţată şi dezinfectată conform procedurii aprobate de conducereaspitalului;

k)Transporta alimentele de la oficiu/bloc alimentar la salonul /patul persoanei îngrijite :

- alimentele sunt transportate respectând cu rigurozitate regulile de igienă.
Î \ °

- distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectând dietă indâica/tahaţşş»
“fs “p- transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipani tu] pentru servireamesei,special destinat acestui scop(ha1at ,mănuşi de bumbac, bonetă...) cu“"respectarea normelorigienico-sanitare în vigoare.

- înlătura resturile alimentare pe circuitul stabilit.

.025 /2000 pentru aprobarea
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice Ordin»Î

td nise/dicale;Normelor privind serviciile de spălătorie pentru u I-l.

a) respectă modul de colectare si ambalare alenjkecodului de procedura : , “%
»
urdare în funcţie de gradul de risc conform

— lenjeria murdară se mlecteazăéipşambalează la locul de producere ,în aşa fel încât să fie câtmai puţîn manipulată şi scuturatăjii scgpul prevenirii contaminării aerului ,a personalului şi apacienţilor

- controlează că lepjfékpeăăare o colectează să nu conţină obiecte înţepătoare — taietoare şideşeuri de acest tip . “%5%b) se interzice sortar'gagl l de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.“ix.4
murdare ambalate se face pe secţie într-un spaţiu în care pacienţii şi vizitatorii

c) depozitareglenje
nu au acces. f”

&

'sportul lenjeriei la spălătorie în căruciorul destinat acestei operaţiuni;

aa rufele curate de la spălătorie în căruciorul special pentru această operaţiune;
ix

f)"'l%njen'a curată este transportată de la spălătorie la secţie în saci noi;

g) depozitarea lenjeriei curate pe secţii se face în spaţii speciale destinate şi amenajate,ferrite de praf,umezeală şi vectori.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
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rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţimedicale:
a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi , transportul la rampă a deşeurilorpericuloase;
b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentrubaza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;

Art.71. Brancardierul are în principal următoarele sarcini:
a) Işi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asi “entuluimedical sau a medicului de serviciu;
b) Transportă bolnavii conform indicaţiilor primite; transporta decedatii;

_
.,

_c) Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport 'tăisgilor, şicunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
,
if 'A

d) Va anunţa orice eveniment deosebit medicului şef/ asistentei şefe, as tâggţlţui medical deserviciu; \e) Nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul;f) Va avea un comportament etic fata de bolnav, aparţinători' aeeş ,
'ş1 faţă de personalulmedico — sanitar;

——„_

'

g) Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medic
'

f; privind normele de igienă,securitatea muncii şi PSI; , 'a— ,

h) Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform L gri. pacientului;i) Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe ca; schimba ori de câte ori este nevoie,pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personglâftrgs ă codul de culoare pentru echipamentşi poartăAînpermanenţă ecuson; 31%;j) Indeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privéiid curăţenia spaţiului exterior.k) Respectă Normele tehnice privind g '% area deşeurilor şi atribuţiile privind prevenireainfecţiilor asociate;
. ;. „;9'

1) Să desfăşoare activitatea în aşa.;fel încât,;să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvireprofesionala atât propria persoana, că şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;m) Respectă reglementările v'pri nd. prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociateconform prevederilor în vigoa/gefc
*

_.n) Respectă programulfdeţ ncru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă lavenire şi plecare;
…o) Părăsirea loculâiîe (uncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul degardă, asistenta şefă!)a m icul şef, în cazuri deosebite;

p) Colaborezîâăc t t personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvatşi o tonalitate nonnaţăfépentma nu crea disconfort în relaţiile de lucru;q) Sa» rezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel debauturi/i “ mpglj serviciului ; Raspunde de utilizarea si pastrarea bunurilor din dotare ;.“eaza persoana ierarhic superioara de problemele ce apar in desfasurarea activitatii lade pnca;
», . „

\Îarna ajută la dezăpezirea aleilor pentru a permite accesul în pavilioane iar vara ajuta la\ treţinerea spatiului verde din curtea spitalului;
0—35 la la cunoştinţă şi aplică corespunzător normele PSI de protecţie şi securitate a munciispecifice activităţii pe care o desfăşoară ;
11) Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despreaceasta
v) Respecta ordinea si disciplina si executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhiei , cu exceptiacelor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu ;w) Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele prevăzutede Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială sau penală după caz;
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x) Indeplineste si alte sarcini stabilite de seful serviciului tehnic sau de conducerea spitalului si
raspunde la solicitarile tuturor sectiilor.
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate
asistenţeimedicale în unităţile sanitare, conformOMS 1101 din 30 septembrie 2016:
a) cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprobat;

b) în caz de expunere la agenţi contaminaţi aplică protocolul privind expunerea (după caz: cutanată,
percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul:

- în prima oră de la accident medicului şefde secţie/compartiment sau medicului şef de gardă—; ”

- în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPIAAM

- anunţă medicul de medicină muncii pentru luarea în evidenţă

c) respectă normele de igienă conform prevederilor din procedurile şi protocâ elw pentru prevenirea şi
controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, aprobate; „„

d) respectă circuitele funcţionale aprobate; HK$
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OM éîîYm 19 august 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, deztnfecţ'taeşs erilizareatn unităţile sanitare
publice şi private:
a) cunoaşte şi respectă modul de aplicare a procedunkotţadecurăţenie, dezinfecţie şi sterilizare la
nivelul secţiei/compartimentului conform procedutzi“aprobate la nivel de spital, în activitatea sa;
b) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioare 'orpQéÎIQŞCÎbolnavi a tărgilor şi a celorlalte obiecte care
ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de între neea acestora;
Îndeplineşte următoarele sarcini spec"fice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterioare)pentru aprobaşea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi de ogiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din aug“ ăţi medicale:
a) cunoaşte, aplică şi particip aţiocedurile stipulatein codul de procedură privind colectarea la sursă
pe categorii de deşeuri,

cică
areatemporară şi, transportul la rampă a deşeurilor periculoase;

b) aplică procedurile stipu tegdşicodul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentru
baza naţională de date paziti deşeurile rezultate din activităţi medicale;

Art.72. I ”năjitoarea din secţie are în principal următoarele sarcini:
a) Efectue ă ,ziiaitsâmrăţenia spaţiului repartizat şi răspunde de starea permanentă de igienă a
saloanelor, oridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;

e}?
b)Cmaşfăăn'zinfectează zilnic şi ori de câte ori este nevoie băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile

site n ai în aceste locuri;

“ge/')ffectuează aerisirea periodică a saloanelor şi anunţă defecţiunile constatate la sistemul de încălzire,
ins alaţii sanitare sau electrice, asistentului de sector şi asistentului şef;

d)Efectuează curăţarea şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, ploştilor, urinarelor,
scuipătorilor, tăviţelor renale şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare igienico—sanitare;

e) Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampă de gunoi
a spitalului, respectând codul de procedură;
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t) Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

g) Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie, precum şi folosirea lor în mod
raţional, evitând risipă;

h) Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistenţei şefe îmbolnăvirile pe care le
prezintă;

i) Ajută la transportul cadavrelor şi foloseşte obligatoriu echipament special de protecţie (ira—Lat,
mănuşi de protecţie destinate transportului şi va respectă codul de procedură stabilit de unitate; '

j)Nu este abilitată să dea relaţii despre starea de sănătate a pacienţilor; ' '
, ,?

k) Curăţă şi dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare, şorţuri de cauciuC) respectând
normele tehnice igienico-sanitare);

])Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;

C) m) Respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale şifâp
& ,n) Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătoriişeşăţiiia şi faţă de personalul medico—

sanitar; ' “'

?“}
q) Respectă reglementările privind " eşegrăea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate conform. „ . 7prevederilor … vrgoare;

. 'ate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă,
n Cazuri deosebite;

r) Părăsirea locului de m
asistenţă şefă sau medic

A

,! "Q, %) s) Respectă programâlîlédeliră/ru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la

venire şi plec re'
%

x. \\
t) Poanăâeărîparirenml de protecţie stabilit, pe care îl va schimbă ori de câte ori este nevoie, pentru
păstoraéeaégişerfei şi a aspectului estetic personal; respectă codul de culoare pentru echipament şi poartă
înjre ancnţă ecuson;<, şi,

P rticipă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă,securitatea muncii şi PSI;

v) Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor;

w) Respectă atribuţiile în prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr.916/2006;
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x) Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi otonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;

y) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţă băuturilor alcoolice si nici să nu consume astfel de băuturi
în timpul serviciului ; Răspunde de utilizarea si păstrarea bunurilor din dotare ;

z) Informează persoană ierarhic superioară de problemele ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de
muncă;

aa) Iarnă ajută la dezăpezirea aleilor pentru a permite accesul în pavilioane iar vara ajută la întrşţine'réa. . . . .
. ')spaţiulur verde (1111 curtea spltalulul; '

bb) la la cunoştinţă şi aplică corespunzător normele PSI de protecţie şi securitate a muncii ,specificeactivităţii pe care o desfăşoară ;

cc) Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despreaceastă '

dd) Respectă ordinea şi disciplină şi execută întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici , cu excepţia celorvădit nelegale şi să fie respectuos în raporturile de serviciu ;
(»

“î

&,ee)Nerespectarea atribuţiilor din prezenţa fişă atrage sancţ'ăiîîdi crplinare în limitele prevăzute de
Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea'paţtărrăn nială sau penală după caz;“ c\ .\ .-

” . _, . .fită“:ş“efă sau asrstenţa de salon cu pnvrre la
n ecţiei saloanelor, holurilor şi anexelor şi a

fDÎndeplineştc orice alte sarcini dispuse de asi's
întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei i de
transportului de materialelor.

Îndeplineşte următoarele sarcini
.

ecifîc ?" conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, deszég iaxşi sterilizarea în unităţile sanitare:
a) Efectuează zilnic curăţarea sitge'éziîifécţiăysectorului repartizat, ( saloane, cabinete medicale, Sali de
tratamentpficiu alimentar, aneifgîan'ţ,are, etc) , respectand intocmai Procedurile privind curatarea si
dezinfectia in unitatile sanitaAŞţ kw
b) Cunoaste soluţiile dezinfegtaxp, e şi modul lor de folosire
c) Completea si semneaz zr “ic graficele pentru curatenia si dezinfectia zilnica si periodica/ciclica;&

i recipientele folosite de bolnavi, asigură decontaminarea, curăţirea, dezinfectia
ugly/şi condiţiile stabilite de unitate

e) Pregăteşte,_salon :,si efectueaza dezinfecţia zilnica terminala / ciclica, ori de câte ori este necesar;f) Efectuează Î: “răţenia şi dezinfecţia cărucioarclor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte careajută bolHaViÎl-„laîdeplasareşi se ocupă de întreţinerea acestora;
g) uratăsţfffdezinfecteaza toate ustensilele/dispozitivele medicale pe care le utilizează, conform\p oc uriişaprobate de conducerea spitalului.tai?;

ZV
\ . . _ . . . „ . -arătă ş1 dezrnfecteaza recrprentele şr vasele in care a fost transportat gunorul menajer.
fl…atura resturile alimentare pe circuitul stability, şi conform protocolului aprobat în spital.Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi

completările ulterioare) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi , transportul la rampă a deşeurilorpericuloase;
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b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentrubaza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi limitarea infecţiilorasociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, conformOMS 1101 din 30 septembrie 2016:a) cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprobat;b) în caz de expunere la agenţi contaminaţi aplică protocolul privind expunerea (după caz: cutanată,percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul:' în prima oră de la accident medicului şefde secţie/compartiment sau medicului şefde gardă;° în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPIAAM' anunţă medicul de medicina muncii pentru luarea în evidenţă
—c) respectă normele de igienă conform prevederilor din procedurile şi protocoalele pentru preVenin ' 'controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, aprobate;d) respectă circuitele funcţionale aprobate;

II COMPARTIMENTULDE ANESTEZIESI TERAPIE INTENSIVAW .II.1. ORGANIZAREASI ATRIBUTIILECOMPARTIMENTULU ATI;Art.73. ( 1) Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă (A.T.I.), este organ zata'iîn conformitate cuOMS
. '

-

'

nr. 1 500/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin Anestezie şi Terapie Intensivă se întelege sa ca medicală care asigură:
a) condiţiile necesate pentru desfăsurarea actuju Elgin: gical, ingrijirea perroperatorie si terapiadurerii, alte proceduri diagnostice şi /sau terapeuticâp ' mijloace farmacologice şi tehnice specifice;\cîpţentru evaluarea si tratamentul disfunctiilor şi/saur';

vs.”!

. . , . . !.72'”b) suportul indispensabil pacrentuluiu ontleziunilor acute de organ care amenintă via
&“

(3) Activitatea de anestezi
formată din: medici, asistenţi, perso
conform reglementărilor în vigoăîâ

zf; \;

' intensivă este desfăsurată de o echipă medicală complexă,
rau/x iar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi autorizat

Art.74. CompartimşăéţATl au în principal următoarele atribuţii:\\
”rigoriiparâtiment este admisă în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în' ştransferatedin secţii/compartimente;\;

b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şicombaţgegea infecţiilor interioare;

fectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
>

id) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor învigoare;

e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizatşi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu formă şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicareadiferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrareaalimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale,precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
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!) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;

g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a
acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;

i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internati un regim raţional de,—odihnservire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora Clhf

k) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;

!) cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se direcţiorieazgă= spre servicii de
paleaţie.

-
\,

II.2. ATRIBUTIILE PERSONALULUI (, „Art.75 Mediculde specialitate coordonator are în principal următoarele sarcini:
a. Avizeaza transferul pacientilor din spital sau din alte sgitiiiejnkiompartimentul Tl:
b. Asigură examinarea bolnavilor din Compartimentul—„id

,
frapie Intesnivă, participă activ la

stabilirea diagnosticului prin mijloace clinice,—x i , „par clinice şi ia decizii terapeutice
medicochirurgicale, colaborând cu medicii din s ia ţăţilé de gardă;
c. Asigură examinarea, diagnosticarea, u evoluţiei şi a tratamentului, precum şi
diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor %entru boinavii internaţi, intervenind în caz de urgenţă ;
d. Informează şeful de secţie asupra origă ,' %eşniment special;
e, Asigură completarea documentelorşirgşdical (prescripţia terapeutică, completarea în Foaia de
Observaţie a evoluţiei bolnavilor—einemaţi, semnalarea scrisă a complicaţiilor apărute, atratamentului aplicat, precum şifâ &“ __s'il—Îturilor interdisciplinare solicitate). Completează imediatfoaia de observaţie a pacientului gţgriiat, specificând criteriile de internare, pentru care răspunde
direct; '

f. Este reponsabil de ătagfrentul Şi prescripţiile medicale acordate pacientului, precum şi dedecizia de a nu inîgâ _a%l, dacă se consideră că poate fi tratat ambulatoriu;
g. Decide transfe în ta 'Secţie, cu acordul primitorului;
h. Informează şîtfgl %s cţie în cazul necesităţii transferului în alt spital şi motivele care au dus la
decizie,
i. Informează i olicită chemarea de la domiciliu a medicului curant sau a şefului de secţie, în
cazurieééep 'oiiale;
j. Şonséréeuă şi constată sub semnătură şi parafa decesul pacientului în timpul gărzii,
intăăyigâ epiciriza, manevrele de resuscitare aplicate şi cauza posibilă a morţii şi hotărând

“v transportul la morgă a cadavrului, conform legii;
ksâU'rmăreşte disciplina şi comportamentul personalului medical din cadrul compartimentului;
—l. Urmăreşte respectarea orelor de Vizită de către vizitatori ;e} m. Răspunde de corecta întocmire a Raportului de Gardă, pe care-l semnează şi parafează şi îl
prezintă şefului de secţie la terminarea gărzii;
n. Prezintă şefului de secţie şi medicilor de gardă din ziua următoare cazurile cu problememedicale şi cazurile internate în compartimentul de Terapie Intensivă sau transferate în alte secţii
şi care au nevoie de consult de specialitate;
0. Anunţă prin orice mijloc Secretariatul şi conducerea în caz de incendii, calamităţi naturale sauoricăror evenimente speciale;

Page ] 56



p, Consemnează în foaia de observaţie medicaţia utilizată şi răspunde prin semnătură de utilizareastupefiantelor şi a materialelor sanitare folosite;
q. Examinează bolnavi imediat internaţi în T.I., efectuând epicriza de etapă;
r. Examinează bolnavi zilnic şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, analizele delaborator solicitate, tratamentul, alimentaţia;
s. Prezintă cu ocazia vizitei medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şisolicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;
t. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavi grav sau cu probleme pe care îi are în îngrijire şicare necesită supraveghere deosebită;
u. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavi pe care îi are în "":

,supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar—"l nevoiele efectuează personal;
v. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor pe care îi'are gngijire;w. Participă activ la realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi de către c dăcere, subcoordonarea şefului de secţie. Îndeplineşte sarcinile de serviciu stabilite deşşetiil'deysecţie în acestsens; "

'

x. Poate informa asiguraţii în mod obiectiv despre serviciile medicale ofer „furnizare, conform prevederilor legale în vigoare; ' '
4

":

y. Confrdenţialitatea în serviciu (actul medical prestat, starea„medicale completate, documentele interne) reprezintă o “'

Demnitatea profesională este element fundamental al la};
intimitatea pacientului tratat; '“

z. Participă activ la realizarea standardelor de calitate'
aa. Respectă măsurile administrative stabilite deea şeful de secţie, sub forma ordinelor deserviciu, după ce acestea au fost avizate de cătreDirectorul medical şi Manager. Şeful de secţiepoate interveni asupra echipei medicale „care tratează un pacient, dacă va constata obiectiv,consemnând în foaia de observaţie, un elerire care să impună acest lucru;

şi modul concret de

sănătate a asiguratului, actele
ndiţie obligatorie a activităţii.
ăţii, precum şi demnitatea şi

bb. Participă activ la aplicarea? ,espectarea măsurilor de igienă, cu rol de combatere şiprevenţie a infecţiilor nosocomialeşxinfăérpândconducerea secţiei asupra oricărui eveniment deacest tip. Raportează scris orice c'r'z î fisiîlerat infecţie nosocomială;cclnformează în scris asupra €??i3ten ei” cazurilor cu boli infecto-contagioase, care pot fi problemeameninţătoare de sănătate,p/şlilicaţRaportează bolile cu declarare obligatorie, conform legii;dd. Participă la masurile? care au ca scop combaterea polipragmaziei. Sub răspundereproprie stabileşte Rl? aţia\pacientului, pe care o consemnează sub semnătură în foaia de
observaţie, o cons'éb 5 în condica de medicamente si urmăreşte aplicarea tratamentuluiprescris. In cazfirr diecepţionale, respectă indicaţiile de terapie stabilite de către şeful secţiei.Respectă protîoăîîqiidl le terapeutice existente privind medicatia.
ee.Răspurrde ' aplicarea şi respectarea protocoalelor interne privind diagnosticul, strategiaterapeutică

'“ circuitele medicale interne;
ele metode diagnostice sau terapeutice necesare cazului pe care îl tratează, în scopule ical de calitate;

Participă la Raportul de Gardă şi ia act de măsurile administrative şi medicale discutate,pecare le respectă, fiind cordonat în activitatea medicală de către şeful de secţie.Cnh. Intemarea pacienţilor în urgenţă este obligatorie. Intemarea pacienţilor programabili se„ va face după regulile stabilite de către şetîrl secţiei, cu scopul obţinerii unor indicatori performanţi.Aceste reguli vor fi avizate de către Directorul Medical;
ii. Realizează vizita zilnică a bolnavilor internaţi, pe care îi examinează clinic şi solicităinvestigaţiile paraclinice şi de laborator necesare stabilirii unui diagnostic corect, stabileşteconduita terapeutică, solicită consulturi interdisciplinare şi urmăreşte evoluţia bolnavului,constatând eficienţa terapeutică, diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor. Asigură o informarecorectă a pacientului, conform drepturilor pe care acesta la are, solicitând semnareaconsimtamantului terapeutic, după o informare obiectivă. Participă la orele de contravizită zilnice
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sau la Vizita generală a secţiei, sub coordonarea şefului de secţie, Prezintă bolnavii şefului de
secţie, pentru o bună informare şi consiliere.
jj. Participă activ la formele de educaţie medicală continuă, pentru o bună şi permanentăinformare medicală şi pregătire profesională;
kk. Este direct responsabil de întocmirea documentaţiei medicale a bolnavilor, precum şi de
respectarea regimului documentelor medicale care atestă calitatea de asigurat;
ll. Este responsabil de codificarea primară a foii de observaţie, precum şi de codificarea
procedurilor diagnostice sau terapeutice. Face eforturi pentru îmbunătăţirea indicatorilor medicali
ai cazurilor rezolvate;

, _» in;mm. Răspunde de eliberarea documentelor medicale la extemarea sau transferul boln'vul—ihţ,
nn. Inforrnează instituţiile abilitate asupra cazurilor medico-legale, în condiţiile-le „,

:

oo. Inforrnează seful de secţie asupra oricărui eveniment special apărut în practica medicalăşi se supune deciziilor acestuia; *

&!“
pp. Participă la procurarea sângelui, produselor şi derivatelor de sârf> e, c nf'orrn legii,informând familia asupra acestui aspect terapeutic. *

' '

qq. Se supune în activitatea sa deciziilor şefului de secţie, sub copr a a' administrativă aDirectorului Medical;
rr. In activitatea sa este preocupat de managementul resurselor financiare;
ss. Respectă şi aplică, în orice imprejurare normele de deontologie medicală;

tt. Efectuează un număr de ore de educaţie medicală continuăăşir informare în domeniul ştiinţelormedicale pentru acumularea numărului de credite stabilite în aceâtşbns 'de către Colegiul Medicilor;
ac…—\. s =uu. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în p egaţrr ;'

vv. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profeisigşiăféşpotrivit dispoziţiilor în vigoare;
ww. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamegşgl ;jerş alului în subordine şi al bolnavilor pecare îi are în îngrijire; *muş
xx. Respectă prevederile documentelor Sistemului\de Management al Calităţii şi elaborează
înregistrările prevăzute de acestea; &
yy. Asigură toate condiţiile necesare pgrîîru bună desfăşurare a auditurilor interne/externe;
zz. Respectă prevederile Regulam uiide—Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern şiale contractului individual de muncă“

(»

aaaa. Aplică şi respectă normelefdă an;; te şi securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi măsurile de
aplicare a acestora; „ ăştiabbb. Asigură şi răspundeft/ieş aţi—area tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice precum şi anormelor de protecţie a in ii ăcelor de prevenire şi stingere a incendiilor în sectoarele de activitate
pe care le are în grijă;
ccc. Desfăşoară (ăinitătea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât pfiqyersoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;ddd. Respectă legislaţia în vigoare;
eee. Respebtăjgciziile şi notele interne emise de conducere;
fff. Irîdeţîlinéşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului, inconfo m1't %" gu competentele profesionale.
g g&bji ativitatea de a informa pacientul asupra procedurilor de diagnostic şi tratament si asuprari “6191"pe care le impune aceste proceduri;

, Obligativitatea informarii pacientului asupra potentialelor interactiuni ale tratamentului prescriscu-falte medicamente sau interactiuni cu indeplinirea activitatii uzuale;
Indeplineste urmatoarele sarcini specifice privind prevenirea si controlul infectiilor asociateconformOrd.M.S.nr.1101/2016:
a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu
respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire ainfecţiilor asociate asistenţei medicale;
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c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, înconformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului
antibiotic;
d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire atransmiterii infecţiilor;
t) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilorinstituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a
preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;

,
»

“iv

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau ébxnfov
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, impleu tată în
unitatea sanitară;

.

'

h)respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale" el b
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medical '

legislaţia în vigoare; '

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în sşcţi “rapie intensivă şialte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germe i u tiplurezistenţi, în
, conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi,-= _nţşrîlîfal infecţiilor asociate\) asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiofi'cprezistenţei;

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologi' ca îtrariîferul pacienţilor săi în altă
secţie/altă unitate medicală.

,

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform *("Î' & nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizareîîţu

ăţile sanitare
- supraveghează modul în care se aplică procedurile deh; ţéîrre şi dezinfecţie şi sterilizare în sectorul
lui de activitate şi semnalează medicului şefdeficie éleîeog» statate.
NORME din 9 octombrie 2006 privind activjEţ-atea ugităţilor de transfuzie sanguină din spitale:

a)stabileşte indicaţia de terapie prin tranşiîizie sarîguină, cu expunerea motivelor, tipul şi cantitateanecesară de sânge total sau de componenteăsanguine ce urmează a fi transfuzate, precum şi gradul de
urgenţă al administrării lor, consemnâfrdtoateîaceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundereîn foaia de observaţie a pacientului'ăş ' “,;b)comunică pacientului, apart}? "ligi "sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică
terapia transfuzională şi îi săl'c ă,}bnsimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prinsemnătura acestuia în foai - ob .ervaţie;) c)semnează şi parafeaza o arul-tip "cerere de sânge";
d)supraveghează ef—c ar icontrolului ultim pretransiîizional la patul pacientului şi desfăşurarea
procedurii de adm/î?i — & transfuziei;
e)urmăreşte evoluţi fosttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore;
Oadministrarăagrepetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie
transfuzibnal'ăgîé; şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări se va face' ai criticarea parametrilor hematologici ai pacientului;

ata ac ivitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului coordonator al
.,

i-rţde transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial;
“romovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi

aparţinătorilor;
i)în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de spital
respectivă;
j)înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea terapieitransfuzionale.

Art.76. Medicul de specialitate are în principal următoarele sarcini:
a) Examinează pacienţii imediat după internare şi completează foaia de observaţie în primele 24
de ore iar în caz de urgenţă imediat ;
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b) Formulează diagnosticul iniţial şi instituie tratamentul adecvat ;
c) Examinează zilnic pacienţii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, alimentaţia şitratamentul corespunzător ;
d) Stabileşte diagnosticul la 72 de ore pe baza stării clinice şi a investigaţiilor şi modificătratamentul iniţial în funcţie de concordanţa cu diagnosticul iniţial ;
e) Participă la vizita medicului şefde secţie şi îi prezintă acestuia situaţia fiecărui pacient pe careîl are în îngrijire
f) Colaborează cu medicul şef de secţie pentru stabilirea diagnosticului şi stabilirea conduitei
terapeutice pentru toţi pacienţii nou internaţi ;

„ ., ..g) Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfăşurată de cătreasistenta medicală cu care lucrează ;
V

…

h) Consemnează în foaia de observaţie investigaţiile biologice, funcţionale şi imagistice necesareprecizării şi susţinerii diagnosticului clinic; "

': ,.

i) Consemnează zilnic medicaţia în foaia de observaţie şi în condic “j pentru eliberarea
medicamentelor;

5, „ ; '

j) Consemnează în foaia de observaţie diagnosticul de externare şi cod rilbgconfonn CIM 10) ;
k) Întocmeşte epicriza la externare ;

&
\ '

»

l) Consemnează în foaia de observaţie evoluţia zilnică a stării cliniceîaţpaqmentului;
m) Consemnează în foaia de observaţie dieta sau terapia nutriţională, 91% caz
n) Asigură servicii de gardă în conformitate cu graficul aprolî emédicul şefde secţie ;
o) Supraveghează tratamentele efectuate de către asistentel' icale iar la nevoie le efectuează
personal ;

», »

p) Controlează şi răspunde de starea de curăţenie în. saloane, oridoare şi grupuri sanitare ;
q) Participă la consultaţii cu medicii din alte spgcialrtăţi, la examenele paraclinice şi la expertizacapacităţii de muncă ; &

.

r) Comunică zilnic medicului de gardă cazrqăăaă necesită supraveghere deosebită ;
s) Intocmeste formele de externare ale» banii?/ilor pe care i—a îngrijit şi formulează diagnosticulfinal

f…
t) Redactează orice act medical apre; de- conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe carei-a avut în îngrijire ;

u) Întocmeşte certificatele d ece's şijaarticipă la autopsia bolnavilor pe care i-a îngrijit;v) Răspunde prompt la solrcrt le de urgenţă şi la consultările din aceste secţii sau din alte secţiişi colaborează cu colaboreaţzş eQinedicii din laboratoarele şi secţiile din spital ;
w) Desfăşoară 0 zic—9%.)

te deseducaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
x) Participa la rap édé gardă în care se analizează toate evenimentele petrecute în spitalrespectivă în ultimefe 2 % ore ( cu excepţia sfârşitului de săptămână şi sărbătorilor legale cândanaliza are loc în înşşg; lucrătoare);
y) Asigură re gectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului
profesional—„,paărgşea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor
referitoareţlăagptivitateasecţiei;
2) „ar % Îigativitatea de a informa pacientul asupra procedurilor de diagnostic şi tratament si asuprarişciîă or- , e care le impune aceste proceduri;
”29 \Gbligativitatea informarii pacientului asupra potentialelor interactiuni ale tratamentului

'%przeşoris cu alte medicamente sau interactiuni cu indeplinirea activitatii uzuale;
bb)“ Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului, inconformitate cu competentele profesionale.
Indeplineste urmatoarele sarcini specifice privind prevenirea si controlul infectiilor asociateconformOrd.M.S.nr.1101/2016:
a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu
respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
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b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire ainfecţiilor asociate asistenţei medicale;
c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, înconformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului
antibiotic;
d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire atransmiterii infecţiilor;
t) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe carele au ei înşişi şi implementarea măsurilorinstituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe tru apreveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;

,

'
:

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi'l's'au conform
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată înunitatea sanitară; f“?

„
'

h)respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicaîeljţelaborată de
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale,—:in-conformitate culegislaţia în vigoare;

&
' '

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilorîînţjsecţiide terapie intensivă şialte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cf germ r'ii multiplurezistenţi, înconformitate cu prevederile programului naţional de supravegh » şăşbhtrol al infecţiilor asociateasistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a ţigăncorezistenţei;
j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidem'ol gg * a transferul pacienţilor săi în altă
secţie/altă unitate medicală. ” "

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice con
.

S nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizl
, unităţile sanitare

- supraveghează modul în care se aplică procedyrţţle decurăţenie şi dezinfecţie şi sterilizare în sectorullui de activitate şi semnalează medicului şefdeHciănţele constatate.
!' .

Art.77. Asistentulmedical are urm mar/rele sarcini:
a) în exercitarea profesiei, as”; a“medicală îşi desfăşoară activitatea in spital în mod

responsabil, conform regler'n : 'ărildr profesionale sub îndrumarea şi supravegherea asistentului
şef;

,; '“
'

b) participă la raportul deegardăţial secţiei organizat de asistenta şefă/coordonatoare şi semnaleazăacesteia toate aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor, incidentele şievenimentele deéşe i_te petrecute în timpul turclor;
c) la tenninareâéefvmiului efectuează predarea individuală a bolnavilor (verbal) — la patulacestora s\gjn registrul de predare (raport de gardă), privind urmărirea şi continuarea

procesului dej/ratament, explorări funcţionale şi îngrijire;
d) se prea p“ de aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi

_;nîatefialăje necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;

& ează aparţinătorii cu privire la obligativitatea respectării regulamentului de ordine
/ &— 'nteribară, inclusiv respectarea programului de vizită ;\prticipă la asigurarea unui climat etic şi de siguranţă în salon, răspunde de crearea unei

atmosfere de acceptare reciprocă din partea bolnavilor din salon, de respectarea orelor deodihnă şi somn, de păstrarea liniştii necesare pentru confortul psiho—social, de respectareainterzicerii a fumatului;
g) preia pacientul nou internat şi, verifică şi asigură efecmarea toaletei personale şi sesizeazămedicul în legătură cu orice modificare a statusului tegumentelor, în vederea aplicăriiprocedurilor de prevenire/tratare a escarelor;
h) răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;
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i) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi
implementează planul de îngrijire, monitorizează şi evaluează şi notează permanent rezultatele
obţinute pe tot parcursul internării, în foaia de monitorizare a pacientului;

j) prezintă medicului de salon bolnavul pentru examinare, ajută medicul la realizarea examenului
medical şi îl informează despre starea pacientului observată la internare şi/sau pe perioada
internării (prezintă valorile funcţiilor vitale);

k) supraveghează în permanenţă starea pacienţilor, măsoară şi înregistrează valorile funcţiilor
vitale în foaia de observaţie, observă simptomele şi starea bolnavului şi informează medicul
asupra oricărei modificări în evoluţia pacienţilor; efectuează monitorizarea specifică a
bolnavului, conform indicaţiilor medicului; ' *

1) dacă starea bolnavului o impune, anunţă imediat un medic şi aplică manevrele de prim ajutor
conform competenţei;

m) răspunde de preluarea medicatiei din farmacie conform condicii de medicaţie, asigură
păstrarea, distribuirea şi administrarea conform indicaţiilor medicale şi procedurilori';nteme

n) administrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise pacienţilor,
inclusiv medicaţia per os şi ajută medicul la realizarea tratamentelor şimanevielor care nu intră
în competenţa sa;

o) pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii sp'ecifice'şsau intervenţii invazive
(mică chirurgie), organizează transportul bolnavului, îl '“

_, ţeşte şi supraveghează starea
acestuia pe timpul transportului; asigură şi răspunde dăşcurrtatea FOCG care va însoţi
întotdeauna pacientul pe parcursul consulturilor interdiscfr linare şr investigaţiilor paraclinice;

p) prelevează produsele biologice pentru analizele d ăbşiăor indicate de medic, respectând
protocoalele de practică aprobate, asigură şi răsptprîde ransportul acestora la laborator,

q) efectueazărn laboratorul compartimentului 'IŞI analfş'ăern urgenţă, conform recomandărilor
medicului şi îi prezintă acestuia rezultatele obţi

r) consemnează zilnic (si semnează) în FQCGînteiţîjirile acordate pacientului, procedurile şi
tratamentele efectuate, respectând data şi„gf eală a efectuării acestora,

's) înregistreazărn programulinfonn toat procedurile medicale efectuate în secţie şi cuprinse
în sistemul DRG, ,a“

t) consemnează/descarcă zilnica'fr\dfiş electronică a pacientului consumurile de materiale sanitare
şi medicamente,

aferentîâ
or pe care le aplică;

u) răspunde de corectrtud ateeor pe care le consemnează în documentele specifice de
îngrijire, atât pe su de ântie cât şi electronic (FOCG, Decontul de cheltuieli al pacientului,
Foaia de temperat „\gFişaşdeingrijiri, planul/raportul de tratament şi îngrijiri);

v) verifică înregistrarea Îîorectă a informaţiilor care formează setul minim de date ale pacientului
(inclusiv datâge Contact aparţinători- nr telefon), atâtin formatul pe suport de hârtie cât şi în
format elecJenicşal FOCG şi asigură completarea datelor lipsă;

w) verificăşi răspunde de ataşarea la FOCG/FSZ a Angajamentului de respectare a normelor de
condurmapgparcursul spitalizării pacientului/aparţinătorilor şi Consimţământului informat al
pâcienţului/aparţinătonlor pentru investigaţiile efectuate şi a rezultatelor de la investigaţiile

,cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea anonimatului pacienţilor şi a
'xconfidenţialităţii privind internarea şi tratamentul, răspunde de păstrarea secretului profesional,

&»; oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesul pacienţilor şi în limita competenţelor sale3 (poate transmite telefonic numele medicului, secţia pe care este internat pacientul şi prograrnul
de vizită);

y) participă la vizita medicului de salon şi a şefului de secţie, notează recomandările medicale
privind rolul delegat şi execută autonom, în limita competenţei, indicaţiile cu privire la
efectuarea explorărilor diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar si igiena pacienţilor
şi le predă turelor următoare prin raportul scris al serviciului;
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z) se îngrijeşte de asigurarea alimentaţiei bolnavilor conform regimului alimentar stabilit de
medic şi răspunde de alimentarea bolnavilor în situaţii de dependenţă; sesizează medicului
orice intoleraţă alimentară;

aa) observă apetitul bolnavilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi,
conform dietei consemnate în foaia de observaţie; sesizează medicului orice intoleraţă
alimentară;

bb)pregăteşte pacientul pentru extemare/transfer şi notează în FOCG modul de anunţare a
aparţinătorilor cu privire la data extemării sau în caz de deces;

cc) efectuează spălături auriculare, oculare, bucale, gastrice şi vaginale, la recomandageamedicului;
dd) efectuează sondaje gastrice, duodenale, vezicale, în scop explorator şi/ sau terape

_

recomandarea şi/ sau în prezenţa medicului (ex: la bărbaţi montează sonda vezicalănumai
ce sondajul iniţial a fost efectuat de un medic sau în prezenţa medicului); *ş':*

ee) pregăteşte şi efectuează clismein scop explorator, evacuator şi terapeutic; :

ff) supraveghează bolnavul transfuzat, aplică conduita terapeutică de urgenţă încazul accidentelor
post—transfuzionale conform competenţelor autonome prevăzute in procedura aprobată, şi
anunţă urgent medicul;

gg) efectuează alte atribuţii deingrijire tehnico-medicale specifice proflulurclinic al secţiei;
hh) efectueazăin caz de urgenţă resuscitare cardio—respiratorie;
ii) participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieste familia sau aparţinătorii pentru

acordarea acestora; “v?“-

jj) acordăingrijiri specifice bolnavilor aflaţi în stare tenăîiţalaşi informează medicul cu privire la
evoluţia acestora;

kk)in caz de deces, constatat de medic, inventaisi obiectele personale şi întocmeşte proces
verbal, identifică cadavrul - inscripţioneaţăgbrăţ de identificare a cadavrului pe care o
fixează la antebraţ şi organizează şi supraveghează transportul cadavrului la morga, însoţit de
Fişa de însoţire a cadavrului completatăde edic,

ll) pregăteşte materialele şi instrumentaruldm vederea sterilizării şi răspunde de calitatea,
stenlizarea şi modul de folosire ainstrumentului şi materialelor utilizate;

mm) asigură păstrarea şi "il area instrumentarului şi a aparaturii din dotare, în bune
condiţii; …

nn) controlează calitatea actigitaţ desfăşurată de personalul din subordine;
oo)respectă normele deăâsecuri'tate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a

medicamentelor cuéşţgimÎispecial;
pp)participă la acordaea îngrijirilor paiative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru

acordarea ac
” toră“

odul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor în vederea respectării
, _

ei şi igienei, conform regulamentului de regulă interioară;
rr) desfăşoară o activitate intensă de educaţie pentru sănătate în funcţie de problemele şi starea
bolnăvul

s )%esaşoara activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
xperesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de

upă

îtţ) poartă în permanenţă echipamentul de protecţie, conform codului de culoare prevăzut în
Regulamentul de Ordine Interioară şi Precauţiunilor Universale; echipamentul va fi schimbat
ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;

uu) poartă în permanenţă, ecusonul inscripţionat cu numele şi profesia, poziţionat în loc vizibil şi
uşor de citit;

vv) se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participă la
programe de perfecţionare; răspunde de efectuarea creditelor privind educaţia continuă
medicală necesare pentru obţinerea avizelor anuale de la OAMGMAMR pentru certificatul de
membru, care atestă dreptul de liberă practică;
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.)

ww) participă şi răspunde de procesul de instruire clinică a elevilor şcolii postliceale
sanitare, repartizaţi în salon;

xx) respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelor în vigoare;
yy) respecta masurile de protectie a muncii si normele PSI;
zz) prestează activitate zilnică conform graficului de muncă stablit, pe ture, şi efectuează concediul

legal de odihnă conform planificării aprobate de şeful secţiei;
aaa) semnează zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul de munca se consemnează

zilnic in condicile de prezenţă, cu trecerea orei de începere şi orei de terminare a programului
de lucru;

,

,".

bbb) are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cui—“\

în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a uner duite
civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi 'ăân— cadrul
secţiei/spitalului;

,

' "

cec) în cazul în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, pos ilefraude, corupţie
sau orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar

'

propriu de management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conduce
sancţionat sau recompensat pentru acest fapt;

ddd) răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în „ rmei generale; aduce la
cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitateape bqpenoadă anume, cu minimum
24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum arffi decesiîn familie, îmbolnăviri etc.);

eee) cunoaşte şi respectă prevederile referitoare i astrafea anonirnatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi

tratamentuţgeîăspunde
de păstrarea secretului profesional;

oferă informaţii aparţinătorilor, numai în inte ue \”;păci'enţilor şi în limita competenţelor sale
(poate transmite telefonic numele medicul '”i secţia pe care este internat pacientul);

cc) îndeplineşte orice alte sarcini stabilit |fişişăţţtîrîiiucerea instituţiei, conform competenţelor
„ profesionale;

» °\Indeplineşte următoarele sarcini specil'i'éşţpriţând prevenirea şi controlul infecţiilor asociate
asistentei medicale conform OMS nr —1 2096:
a) implementează practicile de îngri 're spaţienţilor în vederea limitării infecţiilor;
b) se familiarizează cu practicile de ' nit/e a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor
adecvate pe toată durata internă

…
cu lor;

0) menţine igiena, confonmp'éliţimgr spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
d) informează cu promtitéîrligi'e, medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia
semnelor de infecţie la rifâ'kdinfie pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
e) iniţiază izolmeaâgciéhttilui care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat
medicul curant şiăsîéwcgul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
f) limitează ezpuii'érşa pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sauţechéi' arnentul utilizat pentru diagnosticare;
g) semnalează ,

edicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei

_ a pregătirea personalului;
i„iypîgrticipă la investigarea focarelor.
*»xÎnîQieplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNoi'melor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
a) coordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie
şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobate la nivel de spital;
b) prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentruefectuarea curăţeniei, a dezinfecţiei şi sterilizării;
c) verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică
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d) coordonează, controlează şi răspunde de asigurarea sterilizăiii instrumentarului şi dispozitivelor
medicale, de aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelor de evidenţă a
acestor proceduri;
e) prelucrează şi verifică periodic personalul din subordine privind aplicarea procedurilor şi
protocoalelor pentru asigurarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizăiii;
f) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire.
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională_de
date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: '

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedur

periculoase;
b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;
c) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare
transport a adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine, „

»

NORME din 9 octombrie2006 privind activitatea unităţilor de transfuzie nguină din spitale:
a)iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul?“ iesraptor;
b)recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi sem ea r'inularul "cerere de sânge"
pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efec '* “ probelor pretransfuzionale;
c)efectuează controlul ultim pretransfirzional la patul bolnavului '

d)efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supravegli'eazaî> acientul pe toată du1ata administrării
şi în următoarele ore;
e)înregistreazăin foaia de observaţie rezultatele contfb , ui ultim pretransfuzional şi toate informaţiile
relevante privind procedura efectuată; *

t)în caz de reacţii transfuzionale aplică proceduăîéşperatorii standard de urgenţă şi solicită medicul
prescriptor sau de gardă; \ „%

g)retumează unităţii de transfuzie sa ' '“ă gri spital recipientele de sânge total sau componente
sanguine transfuzate, precum şi unită "le , f\nsfuzate,

VArt.78. Infirmiera are. 125%"pmncipal următoarele sarcini:
a) în exercitarea profesiei iera îşi desfăşoară activitatea în spital în mod responsabil,

conform reglementărilor, irofesionale sub îndrumarea şi supravegherea asistentului şef/asistentului
medicale din secţie; \b) participă la ră" orfulrde gardă al secţiei organizat de asistenta şefă,

c) utilizeazăéşipsţţează, în bune condiţii echipamentele şi materialele de curăţenie din dotare,
precum Şl a celor ce e folosesc la comun;

d) efectuează ilnic, conform procedurilor aprobate, curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor din
compartime tul TI al secţiei

%;“) eţineigiena paturilor, a aparaturii şi a întregului mobilier din saloane conform procedurilor
a o aeŞ

; î?i)pişgăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului,
cunoaşte, răspunde şi aplică prevederile protocolului aprobat privind colectarea, ambalarea,

depozitarea şi transportul lenjeriei din secţie;
h) efectuează la primire şi pe perioada internării toaleta bolnavului cu respectarea procedurii de
lucru şi a regulilor de igienă;
i) ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe renale,etc.) şi asigură
curăţarea, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite;
j) goleste periodic, la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse
biologice (spută, scaun) după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi a fost înregistrat în
documentaţia pacientului;
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k) ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat, asigură mobilizarea bolnavilor în
vederea prevenirii escarelor şi informează asistenta medicală de tură de orice modificare a statusului la
nivelul tegumentelor; '

]) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
m) respectă regulile de igienă personală în îngrijirea pacienţilor;
n) efectuează şi răspunde de curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a
celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;
o) pregăteşte şi ajută bolnavul care necesită ajutor pentru a se deplasa;
p) transportă în condiţii igienice alimentele de la blocul alimentar la oficiu;
q) distribuie hrana pacienţilor sub supravegherea asistentei medicale, ajută pacienţii" s

,alimenteze sau, după caz, asigură alimentarea pasivă a pacienţilor, conform indicaţiilor medicubili; “"

r) asigură spălarea şi dezinfecţia veselei şi tacâmun'lor, curăţenia şi ordinea în oficiulîaiimşfntar şi
completează la zi registrele de evidenţă a operaţiunilor aplicate, conform procedurii apr a *

s) răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a aparaturii de dezinfecţie; ; 4t) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregăteştămdavml,verifica
existenta bratarii de identificare şi asteapta transportul la morga, însoţit (le—* lşa de însoţire a
cadavrului completată de medic;

, :

»

u) cunoaşte, răspunde şi aplică prevederile protocolului privind gestionarea deşeurilor rezultate
din activitatea medicală a secţiei;
v) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută
la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea insţtjtiîţéujiă; **

w) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bol'rÎa i_lui;
x) respectă prevederile Regulamentului de Organizafegăfuncţionare, Regulamentului Intern şi
ale contractului individual de muncă; “'“
y) participă la instruirile periodice efectuate de'.asiSteigmlmedical privind aplicarea protocoalelor
şi procedurilor conform competenţei şi se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor
profesionale şi poate participa la programe de perfecţionare;
z) desfăşoară activitatea în aşa fel îrrşt să nti'expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şine elalte persoane participante la procesul de muncă;
aa) poartă în permanenţă echipa eniulédleNprotecţie, conform Precauţiunilor Universale şi a codului
de culoare prevăzut în Regulamentîîîî âăgdim Interioară; echipamentul va fi schimbat ori de câte ori
este nevoie, pentru păstrarea igiéiiéi la aspectului estetic personal;
bb) poartă în pennanen/ţăz'geg sogni inscripţionat cu numele şi profesia, poziţionat în loc Vizibil şi
uşor de citit;

,
_j' “*

cc) respectă obligaţiile\priv1nd controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelor îrfîrişgoîareîî
dd) respectă noir-rnélewigienico-sanitare,măsurile de protecţie a muncii şi normele PSI;
ee) prestează actişşitate zilnică conform graficului de muncă stablit, pe ture, şi efectuează concediul\\
legal de odÎ abonfohn planificării aprobate de şeful secţiei;
fi) „Sem ,éă zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul de muncă se consemnează zilnic în
condţcilştdăpjezenţă, cu trecerea orei de începere şi a orei de terminare a programului de lucru;
gg); \gfâ; un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în' ăeţsau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite ',

civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul
secţiei/spitalului;
ii) respectă măsurile administrative stabilite de către asistenta şefă/coordonatoare de secţie;
jj) respectă deciziile şi notele interne emise de conducere;
kk) în cazul în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau orice
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat sau
recompensat pentru acest fapt;
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ll) răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la cunoştinţă
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.);
mm) cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea anonimatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratamentul, răspunde de păstrarea secretului profesional; oferă
informaţii aparţinătorilor, numai în interesul pacienţilor şi în limita competenţelor sale (poate transmite
telefonic numele medicului şi secţia pe care este internat pacientul);
nn) execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea medicului, asistentei şefe, asistentei medicale
sau a conducerii spitalului, conform competenţelor profesionale;

conform OMS nr.1101/2016:
a) cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprob

percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul: <
- în prima oră de la accident medicului şef de secţie/compartiment saumediculuişe egardă;
- în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPCIN
— anunţă medicul de medicina muncii pentru luareall'l evidenţă ,
c) cunoaşte şi aplică a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare lani
d) completează la zi graficul pentru curăţenia şi dezinfecţia penodlca/Ciclica,
e) respectă codul de procedură privind izolarea pacientului; *

f) respectă normele deigienă conform prevederilor din procedurileşiprotocoalelepentru prevenirea şi
controlul infecţiilor asociate, aprobate; \yw„

'

g) respectă circuitele funcţionale aprobate;
h) efectuează dezinfecţiile periodice/ ciclice conformp (râurilor aprobate;Îndeplineşte următoarele sarcini specifice confom OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi steriliză'râăăîn unităţile sanitare:

a) Efectuează Zilnic curăţarea si dezinfectia sectorului repartizat, ( saloane, cabinete medicale,
Sali de tratament,oficiu alimentar, anexe, sanitare, etc) , respectand intocmai Procedurile privind
curatarea si dezinfectia in unitatile anitare; .

b) Cunoaşte soluţiile dezinfectante ş ,
modul lor de folosire

c) Completea si semneaza vzini graficele pentru curatenia si dezinfectia zilnica si
âă'l gica/ciclica;

d) Transportă ploştilefâşiquentele
folosite de bolnavi, asigură decontaminarea, curăţirea,

dezinfecţia şi păstrareao ocurile şr condiţiile stabilite de unitate
e) Pregăteşte salonălw\săeectueaza dezinfecţia zilnica terminala / ciclica, ori de câte ori este
necesar,
f) Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte
obiecte care ajîîtăJÎbolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora,

si dezinfecteaza toate dispozitivele medicale conform procedurii aprobate de
conduce e _pitalului.

M =ş1 dezinfectează recipientele şi vaselein care a fost transportat gunoiul menajer;
tColectează şi decontaminează intrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare

“acestuia;
9) Igienizeaza vesela persoanei ingrijite :

'k) vesela persoanei ingrijite este curatata si dezinfectata conform procedurii aprobate de
conducerea spitalului;
1) Transporta alimentele de la oficiu/bloc alimentar la salonul /patu1 persoanei ingrijite :

- alimentele sunt transportate respectand cu rigurozitate regulile de igiena.
— distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectand dieta indicata.
- transportarea si manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea
mesei,special destinat acestui scop(halat ,manusi de bumbac, boneta...) cu respectarea normelor
igienice—sanitare in vigoare.
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— inlatura resturile alimentare pe circuitul stabilit.
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice Ordin.M.S.nr. 1.025 /2000 pentru aprobareaNormelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale;
a) respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc conformcodului de procedura :

- lenjeria murdara se colecteaza si se ambaleaza la locul de producere ,in asa fel incat sa fie cat maiputin manipulata si scuturata,in scopul prevenirii contaminarii aerului ,a personalului si a pacientilor
— controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare — taietoare si deseuri deacest tip.

, ; _b) se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.
(c) depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie intr-un spatiu in care pacientii si
'

nu au acces. ' 7

d) asigura transportul lenjeriei la spalatorie in caruciorul destinat acestei operatiuni;
e) preia rufele curate de la spalatorie in caruciorul special pentru aceasta operatiun ';
f) lenjeria curata este transportata de la spalatorie la sectie in saci noi; (fie

Q'

g) depozitarea lenjeriei curate pe sectii se face in spatii speciale destinate ŞQIŞÎ „,umezeala si vectori. \ i' \ ““
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr 1226Q9î25'ku modificările şicompletările ulterioare) pentru aprobarea Normelor tehnice,; rr \ ,.

gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere ă'dat'elpf pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
_

— "—

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile -

colectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea teni'p

ate ,ferite de praf

ulate în codul de procedură privind
ă= şi , transportul la rampă a deşeurilorpericuloase; îî“ ?b) aplică procedurile stipulate de codul de procedurâşşpxinţdmetodologia de culegere a datelor pentru

e…

baza naţională de date privind deşeurile
rezultatggâqj

» tşţi medicale;

RE IMPLICA SOLUTII DE CONTINUITATE,A
CONDITIILOR DE STERILIZARE PENTRU

III. DEFINIREAMENEVRELO.
MATERIALELOR UTILIZATE SI..
FIECARE SECTIE IN PARTE '
Manevre care implica solutii

_ „Art.79.1. Sectia de re p are ,inedicina fizica si baneologie' manevrele care igg'găjbluţii de continuitate
= orice puncţionare a tegu cântului în scop diagnostic sau terapeutic
= drenajul
= sondajul vezicalpţsş
= infiltratii

' gnaţ 'aLiutilizate
= stâstăîîgéîigzinfectante
= sange %,

gîéăluţiiăperfuzabile
ănuşi sterile

= piănsamentesterile tipizate
= tuburi dren
= seringi
= ace seringa, ace punctie

' condiţii de sterilizare
= materiale de unică folosinţa
= sterilizare prin vapori ( etuva sau autoclav) pentru instrumentar, material moale
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= sterilizare prin căldura uscată pentru instrumentar
' mod de eliminare a deşeurilor
= cutii de carton prevăzute în interior cu saci de polietilenă de culoare galbenă şi inscripţionate cu
pictogramă „PERICOL BIOLOGIC” pentru fiecare salon, cabinet, laborator, etc., pentru colectarea
deşeurilor infecţioase (seringi, perfuzoare cu tubulatură, recipienţi care conţin lichide biologice,
mănuşi, câmpuri operatorii, comprese,pansamente,sonde şi alte materiale de unică folosinţa)

= recipienţi din material plastic de culoare galbenă, prevăzuţi cu capac şi inscripţionaţi cu pictograma„PERICOL BIOLOGIC” plasaţi în cabinetul de consultaţii, sala de tratamente şi la punctul derecoltare pentru colectarea deşeurilor înţepătoare tăietoare (ace, catetere,branule, tubulatură de la
perfuzoare care a venit în contact cu sângele şi a căror ace nu pot fi detaşate) *

= cutii de carton rigid prevăzute in interior cu saci din polietilenă de înalta densitate “de culoaregalbena, perfect etanş, pentru colectarea ţesuturilor şi organelor şi a părţilor anatomicezre°'ultate dinacte chirurgicale &

= recipienţi de plastic de culoare galbenă cu destinaţie specială pentru cşlăţărea lichidelor rezultateîn urma spălării plăgilor, cicatricelor,a produselor aspirate în timpul intgve'nţiil r' chirurgicale, urmând
a asă se efectueze neutralizarea acestora şi după aceea îndepărtarea la rşţîe *ei'c'analizare

\ %= recipienţi de plastic de culoare închisa prevăzuţi cu saci menaj “:
%uloare neagră plasaţi în fiecare

salon, oficiu alimentar, cabinet de consultaţii, şi alte spaţii, pentru & ectarea deşeurilor asimilabile cucele menajere (ambalajele materialelor sterile, flacoane d' p * zie care nu au venit în contact culichide biologice, hârtie, resturi alimentare, ambalaje din m ferial plastic sau din sticla, care nu auvenit în contact cu lichide biologice )
Art.79.2. Sectia de Ortopedie si Traumaţo o _

COMPARTIMENT ORTOPEDIE TRAUMéA'ÎŞO %GIE, ARTROSCOPIE
&, ,

' manevrele care implică soluţii deco nuitate
= orice puncţionare a tegumentului înfscăbp ' ostic sau terapeutic
= inciziile (în afecţiunile inflamatorii — egm ane, abcese,furuncule, panariţii, bursite —

în afecţiunile tumor ”“e“/““ înflarnatoare — chisturi, lipoame, hematoame, papiloame, biopsii)
.,iilar)

, “ate (vezicule ,pustule, ulceraţii ). . r? r “%,= sondajul ve21cal “\ &
%aemedrrşrman

= substanţ , fectante
= vaccin; \;ţetanic
= ser a titetamc

453— ,g \“\oasbluţii perfuzabile
= apă sterilă
= mănuşi sterile
= pansamente sterile tipizate sau prin sterilizare proprie
= tuburi dren
= seringi
= ace seringă, ace puncţie
= aţă chirurgicală , catgut
= trusă chirurgicală

„594;
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= echipament steril sala de operaţie

' condiţii de sterilizare

= materiale de unică folosinţa
= sterilizare prin vapori ( etuvă sau autoclav) pentru instrumentar, material moale
= sterilizare prin căldura uscată pentru instrumentar

° mod de eliminare a deşeurilor
,= cutii de carton prevăzute în interior cu saci de polietilenă de culoare galbenă şi inscripţionat '

pictograma „PERICOL BIOLOGIC” pentru fiecare salon, cabinet, laborator, etc., pentru-,ci)“le;ctane'a
deşeurilor infecţioase (seringi, perfuzoare cu tubulatură, recipienţi care conţin lichide “biologice,
mănuşi, câmpuri operatorii, comprese,pansamente,sonde, pungi de plastic pentru col ea urmei şi
alte materiale de unică folosinţa, ghipsul contaminat cu lichide biologice)

= recipienţi din material plastic de culoare galbenă, prevăzuţi cu capac şi inscripţionaţi cu pictograma
„PERICOL BIOLOGIC” plasaţi în cabinetul de consultaţii, sala de „tratamente si la punctul de
recoltare pentru colectarea deşeurilor înţepătoare tăietoare (ace, ca etere,branule, tubulatura de la
perfuzoare care a venit în contact cu sângele şi a căror ace nu pot fi dgéîaite)

%? &= cutii de carton rigid prevăzute în interior cu saci din poli né ade înaltă densitate de culoare
galbenă, perfect etanş, pentru colectarea ţesuturilor şi organîâfîr ' & parţilor anatomice rezultate din
acte chirurgicale & \

„<>.

= recipienţi de plastic de culoare galbenă cu destinaţie sphcială pentru colectarea lichidelor rezultate
în urma spălării plăgilor, cicatricelor,a produselgr aspirate în timpul intervenţiilor chirurgicale, urmând
să se efectueze neutralizarea acestora şi după aăeeqîndepărtarea la reţeaua de canalizare

= recipienţi de plastic de culoare închisa—'
salon, oficiu alimentar, cabinet de c„9123; 'şi alte spaţii, pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu
cele menajere (ambalajele material 'le, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu
lichide biologice, hârtie,resturi afli are,ambalaje din material plastic sau din sticlă, care nu au venit
în contact cu lichide biologice, ghips, l necontaminat cu lichide biologice )

Art.79.3. Compâét
…
nt medicina interna

° manevrele care implică soluţii de continuitate
= orice puncţionaâaéţegumentului în scop diagnostic sau terapeutic
= drenajul \\:= sondajul ez cal
: infiltraţiikă "

\
„(En teriale utilizate

“ b game dezinfectante

= soluţii perfuzabile
= mănuşi sterile
= pansamente sterile tipizate
= tuburi dren
= seringi
= ace seringă, ace puncţie

' condiţii de sterilizare
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= materiale de unică folosinţa
= sterilizare prin vapori ( etuva sau autoclav) pentru instrumentar, material moale
= sterilizare prin căldura uscată pentru instrumentar
° mod de eliminare a deşeurilor
= cutii de carton prevăzute în interior cu saci de polietilenă de culoare galbenă şi inscripţionate cu
pictogramă „PERICOL BIOLOGIC” pentru frecare salon, cabinet, laborator, etc., pentru colectarea
deşeurilor infecţioase (seringi, perfuzoare cu tubulatură, recipienţi care conţin lichide biologice,
mănuşi, câmpuri operatorii, comprese,pansamente,sonde şi alte materiale de unică folosinţa)

ia

—_recipienţi din material plastic de culoare galbenă, prevăzuţi cu capac şi inscripţionaţi cu pictbgrama=
„PERICOL BIOLOGIC” plasaţi în cabinetul de consultaţii, sala de tratamente şi lapunctul de
recoltare pentru colectarea deşeurilor înţepătoare tăietoare (ace, catetere,branule, tubukturade la
perfuzoare care a venitin contact cu sângele şi a căror ace nu pot fi detaşate) ' “

= cutii de carton rigid prevăzute in interior cu saci din polietilenă de înalta 'der'iy'ţate de culoare
galbena, perfect etanş, pentru colectarea ţesuturilor şi organelor şi a parţilor ana'fogn ce rezultate din
acte chirurgicale

= recipienti de plastic de culoare galbenă cu destinaţie specială pentru colectarea lichidelor rezultate
în urma spălării plăgilor, cicatricelor,a produselor aspiratein tim ul.-intervenţiilor chirurgicale, urmând
să se efectueze neutralizarea acestora şi după aceea îndepărtarea ,eţeaua de canalizare

\)

= recipienti de plastic de culoare închisa prevăzuţi cu 5 c' ăiajeri de culoare neagră plasaţi în fiecare
salon, oficiu alimentar, cabinet de consultaţii, şi alteospîăpgniru colectarea deşeurilor asimilabile cu
cele menajere (ambalajele materialelor sterile, 69%

» eperfuzie care nu au venit în contact cu
lichide biologice, hârtie, resturi alimentare, ambalaeşdin material plastic sau din sticla, care nu au
venit în contact cu lichide biologice ) , \Art.79.4COMPATIMENTAR
1. In compartimentul A.T. I. se desf“băratuniatoarele manevre care implica
solutii de continuitate: :
- Administrarea medicaţiei IV
- Recoltarea sîngelui pt. ;,
- Instituirea de PEV %

- Recoltare probe biologice»,
- Denudare venoasa“ ——

- Pansamentulplagrlor, suturare, drenuri
- Aspiraţiaeăeţiilororofaringiene, traheobronşice
- Dezobstruccia“ roşi nasofaringiană
- Int baţrzmrotrahealăpentru anestezia generala
- R estezia

esondă nazo-gastrică
, gtilaţie artificială prin mască- Tfansfuzia ( sânge integral, masă trombocitară, plasmă)

- Puncţia pleurală
- Paracenteza
- Resuscitare C-R
- Puncţie lombară
- Puncţie epidurală
- Inserţie cateter epidural
- Sondajul vezical

„4,313, S.C.
' de laborator
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2. La aceste manopere se folosesc urmatoarele materiale:
- Ace si seringi de unica folosinta
— Ace pendurale
- Manusi chirurgicale de unica folosinta - Solutii antiseptice( iod, apa oxigenata, rivanol, alcoolsanitar) pastrate
in recipiente etichetate corespunzator
— Antiseptice tegumentare pre si postoperator (CUTASEPT F,G)
- Solutii dezinfectante pentru maini( BAKTOLIN BASIC, SENSITIVE, STERILIUM)
- Branule,plasturi cu pansament steril
- Vacuette corespunzatoare
— Trusa de perfuzie sterila
- Campuri, comprese, halate
- Fesi, vata, tifon, leucoplast( consumabile)
- Ata chirurgicala sterile
- Tuburi de dren de unica folosinta (sterile)
- Lame de bisturiu sterile
- Sonde vezicale sterile(Sonda Foley)
- Trusa anestezie rahi- peridurala sterile
- Truse de transfuzie sterile(unică folosinţa )
— Canule aspiratie
- Canulă IOT
- Pungă pentru colectarea urinei
3 .Se vor folosi urmatoarele instrumente:
- Mască, pipe faringiene sau tuburi orofaringiene, "

-Canule aspiraţie, balon AMBU (autogonHabil),Q%éscop (lame diverse mărimi), defibrilator,monitor
- Trusa mica chirurgie

„&5. Sterilizarea instrumentarului si materială ' mo_â'le( campuri izolare sterile, tampoane) se realizeazain cadrul Blocului Central de Sterilizayee—V: terilizatorul AMSCO-STERIS ( sterilizare cu aburi) —
timp de sterilizare 40 min, P=1,8 si T' 352l°grade Celsius 6. Sterilizarea cu oxid de etilena esteadresata in special materialelor tenâoşensîbrle si se realizeaza la 54OC sau 380C7. Verificarea sterilizarii se reglăzîîăâţcuabenzile de control extern (TEAM TAPE, BOWIC DlCK) sibenzi de control intern ( indica °î_jf'cliimici STERIS), care se noteaza in caietul de sterilizare si severifica periodic.

;

' mod de elim' a e eseurilor
= cutii de carton” „\, te în interior cu saci de polietilenă de culoare galbenă şi inscripţionate cupictogramă „P—(şERI'GQg/LBIOLOGIC” pentru fiecare salon, cabinet, laborator, etc., pentru colectareadeşeurilor infeéfţigşsé (seringi, perfuzoare cu tubulatură, recipienti care conţin lichide biologice,
mănuşi, Câmpuriîoperatorii,comprese,pansamente,sonde şi alte materiale de unică folosinţa)

„a
= reîâs'en. din material plastic de culoare galbenă, prevăzuţi cu capac şi inscripţionaţi cu pictograma,;„éşlîiéél BIOLOGIC” plasaţi în cabinetul de consultaţii, sala de tratamente şi la punctul de"threeq Ltare pentru colectarea deşeurilor înţepătoare tăietoare (ace, catetere,branule, tubulatură de laperéfuzoare care a venit în contact cu sângele şi a căror ace nu pot fi detaşate)

= cutii de carton rigid prevăzute in interior cu saci din polietilenă de înalta densitate de culoaregalbena, perfect etanş, pentru colectarea ţesuturilor şi organelor şi a parţilor anatomice rezultate dinacte chirurgicale
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= recipienţi de plastic de culoare galbenă cu destinaţie specială pentru colectarea lichidelor rezultateîn urma spălării plăgilor, cicatricelor,a produselor aspirate în timpul intervenţiilor chirurgicale, urmândsă se efectueze neutralizarea acestora şi după aceea îndepărtarea la reţeaua de canalizare

= recipienţi de plastic de culoare închisă prevăzuţi cu saci menajeri de culoare neagră plasaţi în fiecaresalon, oficiu alimentar, cabinet de consultaţii, şi alte spaţii, pentru colectarea deşeurilor asimilabile cucele menajere (ambalajele materialelor sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact culichide biologice, hârtie, resturi alimentare, ambalaje din material plastic sau din sticla, care nu auvenit în contact cu lichide biologice

IV. STRUCTURAFARA PATURI—MEDICALE

IV.l. CAMERADE GARDA
rv.1.1. ORGANIZAREŞI ATRIBUIII

Art.80. În conformitate cu Ordinul Ministerului sănătăţii nr. HOG/290.2, Spitalul de Ortopedieşi Traumatologie Azuga are organizat, în structura proprie pentru primir' urgenţelor, Camera de
garda, implicând direct medici din cadrul spitalului, cât şi medici din afar _Şp lului.

%..Art.81. Medicul coordonator al compartimentului Camer de garda este Directorul medical al
Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga. f- >

Art.82. Camera de garda este organizată astfel încât'lsur'lt poSibile primirea, trierea, investigareade baza, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţăvapacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cumijloacele proprii de transport, fiind necesară ogâaniZarea transferului unor pacienţi care necesităinvestigaţii complexe şi tratament definitiv de urgenţăda un spital de categorie superioară din judeţulPrahova sau din alte judeţe. :?
Art.83. Personalul din cadrul Qarîîe ijde garda are obligaţia de a asigura asistenţă medicalăde urgenţă pacientului aflat în stareârîticăăă limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorieapelarea din timp a specialiştilor ăişdâeîarda în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesităimplicarea lor în acordarea a ' “en m\rnedicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, dupăcaz. În cazurile în care pac ulmgâăesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă maiînalt, personalul din ca amerei de garda are obligaţia să iniţieze procedurile de transferinterclinic, în confonnităţe revederile legale în vigoare.

Art.84. Îrfisîîîşulade aşteptare al Camerei de garda se va afisa la vedere următorul text într-omărime vizibilă deîaşéel puţîn 3 metri: "ÎN ATENTIA PACIENTILOR ŞI A APARTÎNATORILOR!În cadrul acheîteîkuvnităţi accesul la spaţiul de tratament din Camera de garda se face pe baza triajuluicare stabilesfeéăodtatea din punct de vedere medical. Dacă cazul dumneavoastră nu reprezintă din
pune 'de'îţggăere medical o prioritate imediată, este posibil să aşteptaţi mai mult timp până la eliberareaun lbcpientru consultaţii şi a unui medic care să va consulte. Alţi pacienţi pot fi preluaţi imediat chiar“

au“ sosit cu mult după dumneavoastră, având o prioritate medicală mai urgenţă decâtunăneavoastră. Sunteţi rugaţi să nu încercaţi SUB NICIO FORMA să influenţaţi decizia personaluluimeâical în vederea obţinerii unui acces mai rapid. ÎN CAZUL IN CARE VA SIMTITI MAI RAU, varugăm contactaţi asistentul din Camera de garda în vederea reevaluării stării dumneavoastră.
Mulţumim pentru înţelegere".

Art.85. Camera de gardă au următoarele atribuţii principale:
a) consultarea bolnavilor, în funcţie de gravitatea afecţiunilor;
b) recoltarea de analize, după caz;
c) internarea bolnavilor şi întocmirea foilor de observaţii respective;
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d) trimiterea bolnavilor cu afecţiuni de competenţa altor spitale, la acele unităţi spitaliceşti, după ce li
s-a acordat primul ajutor;
e) execută orice alte operaţiuni reclamate de starea de urgenţă a bolnavilor.

şi

obligaţi:

IV.1.2. ATRIBUTIILE PERSONALULUI
Art.86. Medic de specialitate din Camera de garda are următoarele responsabilităţi, atribuţi

a) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

b) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat in subordine, defres „getarea de
către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deonto pg'îce;

c) răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum şi'aregulamentului
de funcţionare;

d) răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului coc donator Sau loctiitorului acestuia
asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care auiînflăenţă asupra derulării normale a
activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferen este probleme au fost rezolvate
sau nu; ;

e) exercită profesia de medic in mod responsav
competenţelor profesionale;

conform pregătirii şi in limitele

t) primeşte pacienţii în Camera de g dag/îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul,
solicită consulturile de specialitate„ăţectuâză manevre investigative şi terapeutice, hotărăşte
reţinerea bolnavului sub observaţîeîărecp'mandăinternarea în alte secţii şi este unică persoană
din Camera de garda care îşiăégăgoă'dul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte
instituţii. 'a “e; \

m\ “aij
& “;.,\\ —\ ']

dicăâa intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din Camera de
taăea lor şi adaptează conduită terapeutică, asigurând informarea

tal*despre modificările semnificative;

g) efectuează vizită p
'

garda, reevalue
specialiştilor d

h) comunicâperjnanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anuntându—i despre manevrele ce se\. 3;
V

. . - ., .. -efectu ă, precum si despre starea acestura; este unica persoana din Camera de garda care
un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de serviciu.

boxaşp'letează fişele pacienţilor aflaţi în Camera de garda şi completează toate formularele
gît/ge are, in scris şi pe calculator; contrasemnează şi asigura completarea corectă de către restul
p rsonalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează
personal;

j) ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte in caz de nevoie;

k) ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor
aflate in teren, in cazul in care este solicitat sau in cazul in care echipajul aflat la un pacient in
stare critică nu este însoţit de un medic;

Page | 74



]) anunţăin permanentă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un decesin familie,
îmbolnăviri etc.);

m) respectă şi asigura respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului
conform prevederilor OMS şi altor prevedem" legalein vigoare;

n) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natură
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 ata 'bi '

o) propune medicului coordonator al Camerei de garda ori loctiitorului acesttiiăxintemarea
obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergente de opinie cpmediculdin secţia respectivă,

p) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de management al.
activitatea secţiei/compartimentului;

ţii aplicabile în

q) participa activ la realizarea obiectivelor generale şi specifce privind calitatea serviciilor
medicale stabilite plin planul de management al calităţii serviciilor medicale şi a obiectivelor
specifice locului de muncă;

,imi
wlucru ale spitalului precum şi toate
teîfr'iăspital din domeniul sau de activitate;

r) respectă toate procedurile de sistem, operaţionae
protocoalele existente şi tehnicile de îngrijire rit—ih

s) răspunde material, administrativ sau penal, diipăgaz, de daunele aduse spitalului, personalului
şi pacienţilor prin deciziile luate şi 'vitatéaqdesfăşurată;

te e' conducerea spitalului şi/sau a Camerei de garda;
&'

Art.87 Asistentul medical dincaâéaîde gardă are în principal următoarele sarcini:
a) În exercitarea profes Kmşsisema medicală îşi organizează activitatea în mod responsabil

conform pregătiriimgaiciiale;
b) Asistenta

medic?}îpişinpete pacienţii la camera de gardă, verifică documentele de identitate
buletinul de trimitere as Xmasea medicală;

c) Asistenta m” £=preia sarcinile de serviciu ale registratorului medical din camera de gardă,
după terminarea 'ro amului de lucru al acestuia sau în cazulin care lipseşte motivat de la serviciu
(concediu deodihna ncediu fără plată, concediu medical, etc.);

d) Suprave hează preluarea de către persoana desemnată în secţie a obiectelor personale ale
bolna & pe—abază de inventar: obiectele de valoare vor fi depuse (la solicitarea bolnavului) la locul

onducerea spitalului;
Istru1eşte bolnavul cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate;
Dacă starea bolnavului o impune, anunţă imediat un medic;

) În cazul pacienţilorin stare de inconştientă, fără actele necesare identificării lor, statisticianul
medical sau asistenta va înştiinţa secţia de poliţie din teritoriu;

h) Dacă pacientul este în stare de inconştienţă dar poate fi identificat, se va înştiinţa imediat
familia lui;

i) Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează transportul
lui, îl însoţeştein caz de nevoie;

j) Pregăteşte condiţiile necesare pentru examenul medical şi ajută medicul la realizarea acestuia;
k) Medicul hotărăşte efectuarea unor tratamente de urgenţă la camera de gardă, inclusiv toaleta şi

pansamentul plăgilor şi profilaxia tetanosului;

t) îndeplineşte orice alte sarcinişi);
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1) În cazuri extreme ( stare de comă, hemoptizii importante, insuficienţe respiratorii severe, ş.a.),la recomandarea medicului, bolnavul poate fi transportat în secţie fără a i se efectua toaleta ;
m) Efectuează tratamentul per os şi injectabil, intravenos, intramuscular, intradermic, subcutanat,

perfuzabil la recomandarea medicului, întocmeşte foaia de observaţie clinică şi ajută medicul la
realizarea tratamentelor care nu intră în competenţa sa;

n) Observă simptomele şi starea bolnavului, le înregistrează în dosarul de îngrijiri şi informeazămedicul de gardă despre starea bolnavului;
o) Notează recomandările medicului privind rolul delegat, le execută autonom în limita

competenţei şi le predă turelor următoare prin raportul scris al serviciului;
p) Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor în vederea re

disciplinei, odihnei şi igienei, conform regulamentului de regulă interioară; v —,

q) Desfăşoară o activitate intensă de educaţie pentru sănătate în funcţie de problemele-şi stareabolnavului internat; '
,

r) Recoltează prin puncţie venoasă sânge pentru analize, precum şi altei/ip duse biologice
prescrise de medic, etichetează, colectează şi răspunde de transportul acestora larla tor;

s) Măsoară constantele biologice de tip tensiune arterială, puls, re 'ăţre“, emperatura şi le
consemnează în foaia de observaţie clinică; „ „

t) Pregăteşte materialele necesare pansamentelor pentru sterilizare “ş ef
recomandarea medicului; *

u) Pregăteşte şi efectuează clisme în scop explorator, evacuathşi terapeutic;
v) Supraveghează bolnavul perfuzat şi informează medieul'“de"gardă desprea evoluţia pacientului;
w) Efectuează alte atribuţii de îngrijire tehnico-medic" _e specifice profilului clinic în care

€,—lucrează; , “%

ectării

%: -tueaza pansamentele la

x) Efectuează monitorizarea specifică a bolnavului, 'laîţeqmnandareamedicului;
y) In caz de deces, constatat de medic, suprayeglîeă-zăjqdupă 2 ore de la constatare), inventariazăobiectele personale, completează actul de identchartxa cadavrului pe care îl fixează la antebraţ sau

coapsa;
z) Respectă secretul profesional; la cererea amiliei explică evoluţia stării generale a bolnavului

şi a bolii sale (numai în interesul bolnavului);
aa) Asigură păstrarea şi utilizarea nstrumentarului şi a aparaturii din dotare, în bune condiţii;
bb) Tine evidente zilnică a pro'Qe urilor de sterilizare în registrul de evidente al sterilizării;
cc) Se pregăteşte continuu părţi-u reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la

programele de perfecţionare oîţgahigâte;
dd) Are un comportam t etic, cu bolnavii, aparţinătorii acestora, colaboratorii;
ee) Poartă echipamén %protecţie prevăzut de normele în vigoare, care va fi schimbat zilnic şiori de câte ori se im ”fişeîîentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
ff) Răspund 'l'ldgéfaéit—atea, sterilizarea şi modul de folosire a instrumentarului utilizat în camera de

gardă;
&

»,» _

gg) Răspunde „de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de
îngrijire (foaiage observatie);

”' ă păstrarea rezultatelor investigaţiilor la foaia de observaţie a bolnavului şi evidenţele

1). Gontrolează calitatea activităţii desfăşurată de personalul din subordine;
. Procedurile, tratamentele, investigaţiile şi îngrijirile se fac la recomandările medicului

coordonator;
kk) În cazul pacienţilor victime ale accidentelor rutiere, după acordarea primului ajutor şi

orientarea lor către un serviciu de urgenţe ( cu salvarea şi însoţiţi de un cadru medical), se va anunţaPoliţia rutieră şi se va specifica spitalul unde a fost trimis accidentatul ;
ll) Asistenta din camera de gardă urmăreşte efectuarea periodică a dezinsecţiei şi notează de

fiecare dată în Registrul de evidenţă a dezinsecţiei : data efectuării, soluţia folosită şi persoana care aefectuat dezinsecţia ;
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mm) Asistenta îndrumă şi controlează personalul de îngrijire la efectuarea curăţeniei,
colectarea deşeurilor menajere, infecţioase şi înţepătoare, etichetarea şi transportul lor în mod corect ;

nn) Asistenta de gardă introduce datele pacienţilor în SIMS.
oo) Completează şi răspunde de corectitudinea datelor din registrul de internări;
pp) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelor în vigoare;
qq) Asigura efectuarea creditelor privind educaţia continuă medicală necesare pentru obţinerea

avizelor anuale de la OAMGMAMR pentru cerificatul de membru;
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor asocia
asistentei medicale conformOMS nr.1101/2006:
a) implementează practicile deingrijire a pacienţilorin vederea limitării infecţiilor;
b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor
adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor deingrijire adecvate din salon;
d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţiin îngrijirea sa; ,

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli trans sr ile şi anunţă imediat
medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociateţasişi—iexiiîeiiinedicale;

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizit ît ersonalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
g) semnalează medicului curant existenţa elementelor su es.
medicale;
h) participă la pregătirea personalului;
i) participă la investigarea focarelor. ' ”

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice cofo, „ OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizaaşa"în unităţile sanitare
a) coordonează, controlează şi răspunde d Frig aplicare a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie
şi sterilizare la nivelul secţiei/compartim i conform procedurilor aprobate la nivel de spital;
b) prezintă medicului şef de secţie sau rdonator planificarea necesarului de materiale pentru
efectuarea curăţeniei, a dezinfecţiei şi stefi

»

c) verifică întocmirea corectă a graficeloi'd curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică
d) coordonează, controlează ş"'răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi dispozitivelor
medicale, de aplicarea măsuri or de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelor de evidenţă a
acestor proceduri, ”

e) prelucrează şi veriîfîcajperiodic personalul din subordine privind aplicarea procedurilor şi
protocoalelor pentruăâsggilrarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării;
f) cunoaşte soluti e ezrnfectante şi modul lor folosire.
Îndeplineşte url—niştărele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările rilteraoare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate“ inacdvităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
dateprryindţdeşeurile rezultate din activităţi medicale:

noaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privind
area la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară si, transportul la rampă a deşeurilor
loase;

b)séiplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;
c) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitare temporară şi
transport a adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

Art.88. Brancardierul din Camera de garda
rr) Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului

medical sau a medicului de serviciu;
ss) Transportă bolnavii conform indicaţiilor primite; transporta decedatii;

e infecţie asociată asistenţei
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tt) Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şicunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
uu) Va anunţa orice eveniment deosebit medicului şef/ asistentei şefe, asistentului medical deserviciu;
vv) Nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul;
ww) Va avea un comportament etic fata de bolnav, aparţinătorii acestuia, şi faţă depersonalul medico — sanitar;
xx) Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă,securitatea muncii şi PSI;

,yy) Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii pacientului;
»zz) Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este „nevoie,pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; ; respectă codul de ouloarejaentruechipament şi poartă în permanenţă ecuson; "

aaa) Indeplineste toate indicaţiile asistentei şefe privind curăţenia spaţiultii [exterior.bbb) Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor şi atribuţiile privindprevenirea infecţiilor asociate; — '

ccc) Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună Lg pericol “de accidentare sauîmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante laprocesul de muncă; } "'

ddd) Respectă reglementările privind prevenirea, control
conform prevederilor în vigoare;

eee) Respectă programul de lucru şi graficulrde
prezenţă la venire şi plecare;

fff) Părăsirea locului de muncă se poate face numaţgc acordul medicului curant, medicul degardă, asistenta şefă sau medicul şef, în cazyfi deosébite;

“ombaterea infecţiilor asociate

uitocmit şi semnează condica de

ggg) Colaborează cu tot personalul secţiei,'“'nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbajadecvat şi o tonalitate normală pentru ainu (irea disconfort în relaţiile de lucru;hhh) Sa nu se prezinte la servici sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consumeastfel de bauturi in timpul servi 'u &aspundede utilizarea si pastrarea bunurilor din dotare ;
emoara de problemele ce apar in desfasurarea activitatii la

' % V

. A . . . .jjj) Iarna ajută la dezăpezireatnţa rldr pentru a permite accesul in pavrlroane iar vara ajuta laintretinerea spatiului curtea spitalului;
kkk) la la cun_ tinţă şisaplică corespunzător normele PSI de protecţie şi securitate a muncii) specifice activitaţiiîrşcare o desfăşoară ;
111) Sa nu absenteze araaşmotive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre

locul de munca; (fîă

aceasta ,;
mmm) %Res gpta ordinea si disciplina si executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhici , cu„ ,

ex eel/„or vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu ;

erespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitelennn "N'—=

ww de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială sau&&“;Kga a după caz;
în.) Indeplineste si alte sarcini stabilite de seful serviciului tehnic sau de conducereaspitalului si raspunde la solicitarile tuturor sectiilor.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi limitarea infecţiilor asociateasistenţei medicale în unităţile sanitare, conform OMS 1101 din 30 septembrie 2016:a) cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprobat;

%

b) în caz de expunere la agenţi contaminaţi aplică protocolul privind expunerea (după caz: cutanată,percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul:

-în prima oră de la accident medicului şefde secţie/compartiment sau medicului şef de gardă;
Page | 78



- în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPIAAM

- anunţă medicul de medicină muncii pentru luarea în evidenţă

c) respectă normele de igienă conform prevederilor din procedurile şi protocoalele pentru prevenirea şicontrolul infecţiilor asociate asistenţei medicale, aprobate;

d) respectă circuitele funcţionale aprobate;

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS 961 din 19 august 2016 pentruaprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţii "sanitarepublice şi private:
1 3

a) cunoaşte şi respectă modul de aplicare a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi
(_ „nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobate la nivel de spital, în activitat a sa;b) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a' celorlalte obiecte careajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora; __ .

:“ '

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012' (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a dâtelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
A »a) cunoaşte, aplică şi participă la procedurile stipulate în codu dx“ cedură privind colectarea la sursăpe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi , transportulşliăărîaipjă a deşeurilor periculoase;b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură priaékdţăefodologia de culegere a datelor pentrubaza naţională de date privind deşeurile rezultate din act'i“ iţiîrî'fedicale;

“m$
Art.89 Şoferul de pe autosanitară, are-„înprin _p ] următoarele sarcini:

a) Asigură transportul bolnavilor în şi din/spital,?către şi dinspre alte instituţii medicale şi sprijinăactivităţile desfăşurate de personalul sanita '“ soţitor pe autosanitară;b) Asigură menţinerea permanentă în sta ăade funcţionare autovehiculul pe care îl are în primire;c) Asigură verificarea, înainte de ple '” cursă, a stării tehnice a autovelricului;d) Asigură efectuarea verificării „&
__,p riodică a autovehicului la atelierele specializate, conformnormelor; '

e) Asigură folosirea autove, "
f) Foloseşte traseele cele„

) g) Asigură folosirea ecdno
h) Evită cursele în gol"

\uluw a capacitatea maximă;
“Scurte şi le evită pe cele aglomerate;
Coăsă a carburanţilor şi lubrefianţilor;

_ <„,transportnumai în interesul serviciului;
j) Răspunde demeriţin rea permanentă a igienei interioare şi exterioare a mijlocului de transport;k) Răspunde de aplicarea normelor de securitatea muncii şi PSI;
1) Se asigură ă,foaia de parcurs poartă ştampila unităţii emitente;
m) getii Sele trebuie confirmate prin ştampilă şi semnătură de către beneficiarul acestora saudestina a ,

i

trişîţîiile de parcurs trebuie să cuprindă locul plecării sau sosirii cu numărul de kilometri efectiv“vpaşţaurşi în ziua respectivă;
o):-Să înregistreze corect în foile de parcurs kilometrajul la plecare şi sosire;p) Să respecte normele de uzură a pieselor de schimb;
r) Să asigure existenţa în permanenţă a tuburilor de oxigen pline;
s) Se îngrijeşte să existe în permanenţă stingătorul (în termen de valabilitate), triunghiul reflectorizant,semnalizarea în caz de avarii şi trusa de prim ajutor;
t) Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despreaceasta;
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u) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabintul de medicina muncii — conformnormelor în vigoare;
v) Are un comportament etic cu pacienţii, aparţinătorii acestora, colaboratorii;x) Execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, conform competentelor profesionale.

IV.2 BLOCULOPERATOR
IV.2.1 ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.90. Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structuraspitalului şi este organizat conform prevederilor Legii nr.95/2006 şi OMS nr.9l4/2006;

,__ _

Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale,fiind amplasat cât mai aproape de secţiile chirurgicale;
”Q&Q,

-

Blocurile Operatorii din structura Spitalului de Ortopedie şi Traumatologi Azuga suntcoordonate de medicul coordonator numit conform prevederilor legale. Mediculcdordonator răspundede accesul personalului, care trebuie să poarte echipament adecvat fiecărei zone defriîite pentru BloculOperator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică; "
“

0 Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Blocurile Opera »_
' se va înscrie în Registrulde intervenţii chirurgicale, atât ora de începere a intervenţiei, cât era de nalizare a intervenţiei.

Art.91. Blocul operator are, în principal, urniăîbmele obiective:
. . .. .. . . (îîăg ,;

»

&) Desfăşurarea actrvrtăţn operatorii a spitalul 1 \ţş\
'%

b) Asigurarea măsurilor de antisepsie &eces - menţinerii în condiţii optime de desfăşurare aactului operator

0) Asigurarea condiţiilor necesare'respec'tării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilorasociate asistenţei medicale / ”

a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cuensivă privind locurile libere;
d) Tinerea evrdenţelxézţîlŞlcompartimentul anestezieşi)') e) Asigurareg tr sp? ui cu personalul compartimentului anestezie şi terapie intensivă, a“ transportului

bolnavr'lgăéinslîloculoperator în compartimentul anestezie şi terapie intensivă

t) Urmărirea'cdnsumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic' fk ,“

\ W
. .gQaAsigur'area manipulării, depozitării şi transportului la Laboratorul de analize medlcale şrservigitşţ anatomie patologică —contract de prestări servicii al produselor biologice recoltate în actul,)

IV.2..2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.92Medic coordonator Bloc Operator- atribuţii:

a) asigura programarea intervenţiilor chirurgicale, astfel încât sălile de operatir să fie utilizate curandament maxim în timpul legal de muncă (conform graficului de personal aprobat la blocul operator)
b) întocmeşte programarea sălilor de operator în funcţie de programul operator;
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c) organizează circuitele funcţionale ale blocului operator si ia măsuri de respectare a acestora(circuitul pacienţilor, al personalului, etc.)

(1) creează zonele necesare activităţii blocului operator, confom normelor sanitare în vigoare;

e) răspunde de accesul personalului care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definitepentru blocul operator, respective zona neutral, zona curate şi zona aseptică.

Art.93 Asistentulmedical din Blocul Operator
/.a) Participă activ în cadrul echipei operatorii pentru bună desfăşurare a intervenţiilor chimrgicăle..1 '

,. \b) Asigură curăţenia şi dezinfecţia instrumentarului şi a sălilor de operaţie în vedereăfdesfăşurării înbune condiţîi a intervenţiilor chirurgicale. ';

c) Are datoria de a însuşîi şi cunoaşte toate instrucţiunile, precum şi amănu "eide funcţionare ale
aparatelor pe care le mânuieşte.

d) Controlează şi anunţă imediat asistenţă şefă asupra defecţiunilor r—v
,
e la aparatură medicală şi

a deficienţelor privind alimentarea cu apă, instalaţîi sanitare, înealzireaş1 lluminat etc.

e) Veghează integritatea inventarului din blocul operator,
'

f) Controlează supraveghează şi răspunde de curăţenia }ă or"de operaţie şi a încăperilor anexe.

g) Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia săli Répşfăţie între intervenţiile chirurgicale.
h) Controlează curăţenia şi dezinfecţia—git/ermina ă. a sălilor de operaţie la sfărşitul programuluioperator. &;
i) Supraveghează pregătirea s ; eraţie Şi a încăperilor anexe pentru dezinfecţiile periodice.

j) Controlează starea de '

,
&

k) Se asigură de péegéékăa
depistată.

l) Efectuează sterilizarea şi consemnează în registrul de sterilizare sterilizarea chimică respectând
,trare şi utilizarea soluţiilor în limita termenului de valabilitate.

m) Aslguraşş; aspunde de existenţa în permanenţă cu materiale sanitare şi instrumente sterile pentrut „e ţiile chirurgicale.

Răspunde de întreţinerea în bune condiţîi a instrumentarului pe care îl are în dotare.

o) Pregăteste materialul moale ( halate, câmpuri, ată, comprese, meşe)

p) Răspunde de bună gospodărire a materialelor sanitare.

q) Respectă şi supraveghează regulile de igienă (în special spălarea şi dezinfecţia mâinilor) în cursul
activităţîi curente, îndeosebi preoperator.
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r) Are în vedere purtarea echipamentului de protecţie specific sălilor de operaţie.

s) Face parte din echipa operatorie, prestând activitatea conform competenţelor sale.

t) La sfârşitul intervenţiei efectuează dezinfecţia instrumentarului, pregăteşte cutiile cu materiale
sanitare, trusele cu instrumente şi asigură transportul instrumentelor la punctul de sterilizare.

u) Răspunde de conservarea şi transportul produselor biologice, a pieselor prelevate intraoperator
pentru examen bacteriologic, histopatologic către serviciul de specialitate. '

' \\v) Tine corect evidenţa materialelor consumabile prin descărcarea în FO precum şi a medicamentelor.

w) Controlează şi răspunde de bună desfăşurare a activităţii personalului din subordine '%(intinnier,
brancardier). ,

.
,».

x) Supraveghează şi colectează materialele, instrumentarul de unică folosinţăîutilizat şi asigură
depozitarea, transportul, în condiţîi de siguranţă conform codului de procedură, în vederea
distrugerii, conform OMS nr. 1226/2012 privind colectarea depozitarea şi transportul deşeurilor
biologice periculoase şi nepericuloase. ' '

-

y) Respectă circuitele stabilite pe unitate privind: bolnagii,ănerfsonalul, instrumentarul, lenjeria,
alimente, reziduurile şi supraveghează modul în care persoriăulşrn subordine le respectă.

”%

2) Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de
educaţie medicală continuă . \

aa)Respectă secretul profesional şi codul de tiearşiîdeontologie profesională şi cunoaşte Legea privind
exercitarea profesiei de asistentmedic&%şa;\bb) Asistentul medical este obligat

“t"— ;éé secretul de serviciu şi pe cel profesional.
\;!

cc) Nu este abilitat să dea re
sau alte detalii legate de.

./
5%!e starea pacienţilor, tratamentele urmate, conduită terapeutică

dd) Respectă confiden alitg eav tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi
intimitatea şi de 'tatea>=acestora.

ee) Introduce__îrr\svi\s!teriîrlinformatic datele medicale legate de intervenţie ale pacientului.

ft) Res Hădreptdrile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003.

— o rgaţia de a comunica într-un limbaj cuviincios cu colegii şi cu toate persoanele cu care intră
în contact prin natură exercitării profesiei

hh*)' Participă la implementarea şi respectarea procedurilor şi cerinţelor Standardului de calitate;

îi) Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de seful ierarhic sub rezervă legalităţii lor.

jj) Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa asistenţei şefe orice neregulă, defecţiune, anomalie sau altă
situaţie de natură de a constitui un pericol şi orice încălcare a normelor de securitate şi sănătate în
muncă şi de prevenire a incendiilor, constatate în timpul activităţii.
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kk) Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte
ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.

11) Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor.

mm) Se familiarizează cu practicile de prevenire & apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
metodelor adecvate pe toată durata internării pacienţilor.

nn) Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării.

oo) lnformează cu promptitudine mediculin legătură cu apariţia semnelor de infecţie launulădintrepacienţii aflaţiin îngrijirea să '

pp) Declară şi consemnează autoinoculările accidentale (înţepare, tăiere cu materi-

qq) Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul medicului de gar
medic şef secţie interdicţie valabilă şi la terminarea programului de lucru.

W) Respectă modul de pregătire a instrumentelor pentru sterilizare, etapele ce trebuie respectate
pentru pregătirea instrumentelor folositecpentruspălare;

ww) Respectă normele de asepsie glaîâe
'

'bx .

., . &)

xx) Răspunde de calitatea actţil (l'aăăical şi eficienţa acestuia.

spălător, coridoare, alte spaţii) conform instrucţiunilor prevăzute de regulamentul de ordine
interioară şi a normelorin vigoare;

”d) Asigură curăţarea şi dezinfectia sălilor de operaţii (masa de operaţie, lampa scialitica, cosurile
pentru deseuri, aspiratoare, bisturiu electric, etc) iar defectiunile le raporteaza asistentei sefe;

e) In vederea asepsiei blocului operator, isi va insusi si aplica regulile de asepsie si antisepsie sub
indrumarea asistentei sefe;

f) Respecta circuitele functionale (lenjerie, deseuri, materiale sterile, nesterile) si participa
efectiv la prevenirea infectiilor nosocomiale;

g) Sub indrumarea asistentei va duce in sala de operatie trusele si casoletele cu materiale sterile;
h) Respecta programul de lucru, intocmit de asistenta sefa;
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i) In timpul interventiilor chirurgicale poartă echipamentul de protecţie (bonetă, mască);
j) Participă la :

— Preluarea bolnavului
- Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie, în poziţie corespunzătoare anesteziei;
- Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie, în poziţie corespunzătoare operaţiei;
—Ajută la îmbracarea sterilă a echipei operatorii;

k) După izolarea bolnavului:
- poziţionează lumina;
- racordează bisturiul electric (la reţea, la boln.)
— pune la îndemână portdeseul

l) Adună materialele textile şi instrumentele folosite şi le depozitează la locurile indicatekin»
curăţării şi dezinfecţia acestora; “
m) Respectă indicaţiile din timpul operaţiei;
n) Nu părăseşte sala fără să anunţe;
0) Nu întreţine discuţii inutile în sala;
p) Ajută la dezechiparea echipei operatorii;
r) Este obligată să respecte secretul profesional şi nu va da informaţii aparţih

&

'lor privind starea
de sănătate a pacienţilor; “°“”
s) Îşi va informa superiorii în următoarele cazuri:

' Existenţa unor defecţiuni în indeplinirea sarcinilor curen suplimentare;
' Apariţia unor greşeli în timpul activităţii sale;
' Apariţia unor delegări sau defecţiuni la aparatele sau *

' În caz de îmbolnăvire;
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privirpd „

nirea şi limitarea infecţiilor asociate
asistenţeimedicalein unităţile sanitare, conform 03218] 01 din 30 septembrie 2016:
a) Respectă regulile de igiena personală, spălatu \piâinilor, portul echipamentului de protecţie
regulamentar, în funcţie de activitatea desfăşur' “*

âţiile pe care le utilizează;&,

c) Înlocuieşte şi transportă rufăria murd'
conform regulilor stabilite;

'

d) Transportă deşeurile periculoa'şîe
funcţional şi aplică

regulileărăigt

enajere, colectate, respectând programul stabilit, circuitul“
„ şi curaţenie a recipientelor şi a locului de colectare conform

reglementărilorin vigoare,
e) Pregateste blocul opiâ%pacesteia;
0 Anunţă imediata”rstenta şefă asupra deficienţelor de igiena apărute (alimentare cu apa, instalaţii

entru dezinfectia ciclica, ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea

sanitare încălzir %…
g) Declară aşis nt efe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi bolile transmisibile la

] '%3. STERILIZARE
XIV.3.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII

Art.95. Sterilizare este amplasată astfel încât distanţa faţă de secţiile medicale şi blocul
operator să fie optimă. Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente care asigură
procesarea, (sterilizare),

instrumentului din spital.

Art.96. Sterilizarea are în principal, următoarele atribuţii:
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a) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi
respingerea truselor necorespunzătoare;

b) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele
medicale;

0) asigurarea sterilizării propriu-zise şi a sistemului de control al procesului;
d) efectuarea procedurilor de control si marcare a produselor finite;
e) sesizarea eventualelor neconfonnităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
f) înregistrareasi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare; »

g) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a
fiecăruiaparat; '

h) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
'

* 'i

i) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate;
j) efectuarea testelor de control sitinerea evidenţei acestora; *
k) asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;

medicale;
m) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesul0 n) verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
o) verificarea stării deigienă a suprafeţelor;

(
p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de si
q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de '“

:

IV.3.2 ATRIBUTII PERSONAL
Art.97 Asistentul medical din sterilizare, a ni rirfCipal următoarele sarcini:

ATRIBUTII SPECIFICE ACTIVITATII DE LArP QTUL DE STERILIZARE AL TI:
a) Îşi desfăşoară activitateain mod responîal\confonn reglementărilor profesionale si cerinţelor

postului; („6
b) Respectă Regulamentul de Ordine ntedyară al spitalului;
c) Va fi instruit şi acreditat (autorizaţ lucreze cu vase sub presiune;
d) Răspunde de calitatea şi p“"""ti:areamaterialelor sterilizate;
e) Respectă graficul şi

pâîamui
de lucru;

f) Poartă echipament protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru
păstrarea igienei e“ tului estetic personal;

g) Răspunde direcfşăî rea de igienă a staţiei de sterilizare şi de starea de funcţionare a a
) pârâtelor de sîgili ar

h) Realize şi “regpectă protocolul de igienă al staţiei de sterilizare şi protocolul de utilizare a
produselore treţinere folosite;i) Retaprocedurilesi protocoalele de sterilizare;

j) Reşp ta instrucţiunile tehnice privind exploatarea aparatelor de sterilizare, precum şi a
urilor ce trebuie luatein caz de avarie sau dereglare,\Respectă prevederile legislaţiei de protecţie a muncii;)\Respectă măsurile de electrosecuritatein vigoare, precum si regulile de prevenire şi stingere a

*\ incendiilor;
m) Anunţă şeful ierarhic superior orice defecţiune constatată în funcţionarea aparaturii şi ia

măsurile ce se impun;
n) Primeşte şi eliberează personal, asigurând circuitele separate pentru materialul sterilizat de cel

nesterilizat;
o) Verifică etanşeitatea truselor, casoletelor, precum si starea de curăţenie;
p) Introduce în aparatul de sterilizare teste de control;
q) Controlează calitatea penetrarii aburului cu ajutorul testului Bowie© Dick;
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r) La extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune va verifică:
parametrii fizici; integritatea pachetelor ; indicatorii fizico—chimici de eficientă; controlul
umidităţii textilelor; filtrul de supapă de admisie a aerului atmosferic;

s) Urmăreşte pe toată perioada sterilizării funcţionarea aparaturii şi a parametrilor de sterilizare;
t) Respectă prevederile Ordinului MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

curatrea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, precum şi a Normelor prevăzute în
OMS nr.l.lOl din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare şi Ghidul practic de
management al expunerii accidentale la produse biologice;

u) Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă, în special de spălareaşi
dezinfectia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică;

v) Supraveghează, controlează şi răspunde de efectuarea dezinfectiilor zilnice si periodice
(ciclică); a;,

w) Efectuează triajul epidemiologic;
x) în exercitarea profesiei, asistenţă medicală îşi desfăşoară activitatea în spital în mod

responsabil conform reglementărilor profesionale sub îndrumarea şisup' ' cgherea asistentului
şef;

y) poartă în permanenţă echipamentul de protecţie, conform co'diÎluj de culoare prevăzut în
Regulamentul de Ordine Interioară şi Precauţiunilor Univeţsâlea rrpamentul va fi schimbat
ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a asp 1 Lestetic personal;

z) poartăin permanenţă, ecusonul inscripţionat cu num le %esia, poziţionat în loc vizibil şi
uşor de citit;

,
»

aa) se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cu "stiri? or profesionale şi poate participă la
programe de perfecţionare; răspunde de gfcc creditelor privind educaţia continuă
medicală necesare pentru obţinerea avizeloriaiiua ;de la OAMGMAMR pentru certificatul de
membru, care atestă dreptul de liberă praeţiăă; , \

bb) respectă obligaţiile privind controlul%' al periodic la cabinetul de medicină muncii —

conform normelorin vigoare,
„,

cc) respectă măsurile de protectie amgâimşr
normele PSI;

dd) prestează activitate zilnică cohfo graficului de muncă stablit, pe ture, şi efectuează
concediul legal de odihnă conţonnWanrficanr aprobate de şeful secţiei,

ee) semnează zilnic şi la timpin condica de prezenţă; timpul de muncă se consemnează zilnicrn
condicile de prezenţă;3 trecerea orei deincepere şi orei de terminare a programului de lucru;

ff) are un comportameit rc faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în
contact sau colabore având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite
civilizate faă de.orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul
secţiei/spital

gg) în cazu\în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau orice
acti \care aduce prejudiciu dermagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
m agement, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat
sangegzompensat pentru acest fapt,&&raspunde in timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la
Îéiinoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum
24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi decesm familie, îmbolnăviri etc.);

) cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea anonimatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratamentul, răspunde de păstrarea secretului profesional;
oferă informaţii aparţînătorilor, numai în interesul pacienţilor şi în limita competenţelor sale
(poate transmite telefonic numele medicului şi secţia pe care este internat pacientul);

jj) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei, conform competenţelor
profesionale;
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Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind supravegherea, prevenirea şi limitarea
infecţiilor asociate asistenţei medicale conform OMS 1101/2016:

a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale trimise
pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;

b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare ale
fiecărui aparat;

c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul deingrijiri cu privire laapariţia»
oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare;

d) răspunde de igienă încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor

e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţilor de
sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legalein vigoare; -

f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultateloră “—

zfsî »

g) respectă precauţiile standard.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform
&961/2016

pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfectia şi sterilizare ' un'taţile sanitare

. .) “%
a) cunoaşte, aplică şi răspunde de modul de nişă—re… procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi

sterilizarein activitatea să, conform procmuHÎOIŞprobate la nivel de spital;
b) supraveghează aplicarea corectă a procedurilor de curăţenie de personalul din subordinea să,

verifică întocmirea corectă a graficél de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică1n
lipsa asistenţei şefe;

c) cunoaşte, aplică şi răspu (190
medicale, de aplicarea măs
evidenţă a acestor proceduri

d) cunoaşte soluţiile d

asigurarea sterilizării instrumentarului şi dispozitivelor
de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelor de

ways—o
arătă şi modul lor de folosire

„ — “%
Indeplineşte următoarele'us rcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterîqâa e)'pei1tru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din ac 'gnedicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind eseurile rezultate din activităţi medicale:

a) cunoaîte, pl ă, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privind
colectaiţîşăăsflrsape categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilor
p ncuoae

€Zbîăplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentru
a naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;

c) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitării temporare

şi modului de transport a acestora, de către personalul responsabil;

IV.4 UNITATEA DE TRANSFUZIESANGUINA (UTS)
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IV.4.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.98. Unitatea de Transfuzie Sanguine este organizată conform prevederilor Legii nr.282/2005 şi a OMS nr.]224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor detransfuzie sanguină din spitale.

Unitatea de Transfuzie Sanguine este organizată că o structură independentă a spitalului fiindcondusă de un medic coordonator şi având program de lucru permanent.

Art.99. În unitatea de transfuzie sanguină (UTS) se desfăşoară următoarele activităţi:
a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din Secţiilespitalului;

b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine de—catre secţiilespitalului;
_

c) distribuţia de sânge şi componente sangmine de la un centru de transfuzie furnizor către spital, se

0 face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şf'documentaţia aferentăobligatorie;
.

v
' '

d) efectuarea testelor pretransfuzionale; %&r . „ . „ . > \ . . „ ..e) pregătirea unităţilor de sange total Şl a
componentelorşşgpln

… vederea administrarii;\wy
„dv-ax '
.— „f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui to f*“eo' ponentelor sanguine;

»
g) prezervarea probelor biologice pretransfuziănalăsşi & unităţilor de sânge sau componente sanguineadministrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu aceeaşidestinaţie; *» '

r:. „a;
. _ …, .h) întocmirea documentaţiei coresfjurîzătgare tuturor actlvrtaţilor desfăşurate:

i) raportarea tuturor evenim îi? gate de actul transfuzional către centrul de transfuzie

*) teritorial;

şiiţii) ăÎn unitatea de transfuzie sanguină (UTS) este obligatorie respectarea protocolului detest“? r tr (“sfuzionale, care cuprinde următoarele testări:
agşăeéennmarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de pânăl'âquîţluni ăe va efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO;cb? An situaţii speciale (nou-născut, sugari, copii, politransihzaţi, femei de vârstă fertilă, transplant,im'unodeprimaţi, imunizaţi) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin şi în alte sistemeantigenice eritrocitare;
c) depistarea de anticorpi iregulari antien'trocitare, în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi;d) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea desânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei decompatibilitate;
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e) proba de compatibilitate pacient—unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conţineeritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, testenzimatic cu papaină la temperatura de 37OC şi test Coombs indirect;i) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât cuserul pacientului, cât şi cu serul mamei.
IV.4.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.101. Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină (UTS) are următoareleatribuţii:

a) asigură organizarea şi funcţionarea UTS din spital;
:_b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi materiale sanitare, —

reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare în concordanţă cu actiVităteagdetransfuzie sanguină din spital;
'

"
" '

c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul——
sanguină teritorial;

\d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din—subordine;e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii:medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine mediculu ATI de gardă;f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei 'i'nsfuzionale din secţiilespitalului;
„ „'

g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în—acalrtate de medic coordonatorlocal în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă;
,

'

h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care aparreacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posatţfansfuzionale;
i) consiliază medicii din secţiile spitalului în vederşăşjgnei cât mai corecte indicaţii de terapietransfuzională, având obligaţia de a se opune admigiît

“ ”'işţ'ransfuziilor nejustificate;j) răspunde de întocmirea completă şi corectă aggocumep ţiei existente în UTS;h) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţineîeaîăkjgipamente]orşi aparaturii din dotarea spitalului.Art.102. Asistentul medical din'îgadţâl unităţii de transfuzie sanguină (UTS) areurmătoarele atribuţii: —' ?a) Desfasoara activităţile specificeiunr » ,
de transfuzie sanguină (UTS) din spital, în limitelecompetenţelor lor, sub directa îndruihareşîéupravegherea medicului coordonator;b) Efectuează testările pretrangfi'îziorrînale;

c) Răspund de apariţia reagţiîloşadverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale provocatede stocarea, manipularea <'nv respunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau deefectuarea greşită a testarifo *prettransfuzionale;
d) Supraveghează fuîiîgţiânar'ea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea UTS din spital, luând măsuriîn condiţiile apariţiăâîhordefecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor standard;e) Întocmescndocuriîeâtaţiapentru activităţile desfăşurate;
f) Răspunde: de calitatea execuţiei tehnicilor de lucru;
g) Răspunde "de, păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii;' i de aplicarea măsurilor de protectia muncii si a masurilor igienice-sanitare la locul de

.» %, espectă cu stricteţe Normele deontologice profesionale; Răspunde de păstrarea secretuluiin,-pro Vsional;
j)Are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în contactsau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite civilizate faţă deorice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul UTS/spital;k) In cazul în care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau oriceactivitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu demanagement, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat saurecompensat pentru acest fapt;
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]) Răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la cunoştinţă
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.);
m) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii — conform
normelor în vigoare;
n) Asigura efectuarea creditelor privind educaţia continuă medicală necesare pentru obţinerea avizeloranuale de la OAMGMAMR pentru cerificatul de membru;
0) Se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la
programele de perfecţionare organizate;

_p) Completează formularul de concediu de odihnă şi formularul de învoire de participare la manif stări
ştiinţifice/instruire, ori de cate ori lipseşte din spital, şi se asigură de obţinerea acordului; i' '

r) Respecta programul de lucru conform contractului de munca. ,
s) Anunţă orice modificare pe care o doreşte în programul de lucru şi se asigură de obţinereaîacorduluide către şeful ierarhic. )

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare \a) cunoaşte, aplică şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor ,pderţcu'răţenie, dezinfecţie şisterilizare în activitatea sa, conform procedurilor aprobate la nivel de spital; ,

“

b) supraveghează aplicarea corectă a procedurilor de curăţenie d" %erăbnalul din subordinea sa,verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţi zil 'că'k'ş/i periodică/ciclică, în lipsaasistentei şefe; »

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OLYI ,

1226/2012 (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor teh ce privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei ge,culegÎe'i'e a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medjé
&

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la
?pşţîdurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, deţiqzr ea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilor

periculoase;
& ,.,

b) aplică procedurile stipulate de
codulŞşâérx

edură privind metodologia de culegere a datelor pentrubaza naţională de date privind deşeu [ e . tate din activitşţi medicale;
0) controlează şi răspunde de modîi'l e ectare, ambalare, inscripţionare, depozitare temporară şi
transport a adeşeurilor, de către&?siîiralul responsabil din subordine;

IV.5. FARMACIA CIRCUIT INCHIS
IV.5.1. 0 găQIZARE SI ATRIBUTII

Art.103. Farma a detcjicuit închis este unitatea sanitară, fără personalitate juridică, care face
parte din structura sâtâguiţşi care are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu medicamente deuz uman <<

pentru bolnavăhin era ţi în secţiile spitalului precum şi pentru ambulatoriu în cadrul programelor
naţionale de să ătate, conform le 'slaţiei în vi care şi este or anizată otrivit Legii nr.266/2008_ \V gr g g P
republicată cugşnodificările şi completările ulterioare.

acia cu circuit închis, este organizată conform reglementărilor în vigoare, având ca obiect

activitate asigurarea cu medicamente a secţiilor/compartimentelor din unitate.
… Medicamentele şi celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate peD:C.I. sau formule farmaceutice şi în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern şi
separat pentru uz

extern.
Farmacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor cu paturi spre ştiinţă.Atât la intrare cât şi în interiorul farmaciei nu există pericol de accidentare sau vătămare

corporală.
Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au

autorizaţie de
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punere pe piaţă şi termen de valabilitate.
Farmacia va deţine literatură de specialitate care să asigure informarea personalului în legăturăcu
orice aspect legat de acţiunea şi de administrarea medicamentului:
— Farmacopeea Română ;
— Nomenclatorul de medicamente si produse farmaceutice;
- Legislaţia farmaceutică în vigoare;
Farmacia are program informatic necesar pentru a transmite datele solicitate.
Farmacia trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia împotrivă?;pierderii sau degradării.

_

.: ,
"

Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele pre "azutefdeinstrucţiunile în vigoare. fi & i;.»

Farmaciile trebuie să fie aprovizionate în permanenţă cu produse fannaceuticeîn ântjtăţile şi,mai ales în sortimentele necesare, aflate în perioada de valabilitate, având obligaţia-deda eliminaprodusele expirate cel târziu la data expirarii lor . .:?»
“

Farmacia are obligaţia (prin farmacist) de a elibera medicamente în regim—.de urgenţă pentrutoţi pacienţi internaţi , atunci cand este cazul (urgenţe, schimbarea evoluţiei, lipsa medicamentelor dinaparatul de urgenţă, alte indicaţii de specialitate). — ' '

La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea, constituirii unui stoc de rezervăcare să asigure o desfăşurare continuă şi în bune condiţii a activită cesteia şi implicit, a spitalului.Farmacia este condusă de un farmacist care desemne uA 'nlocuitor pe perioadele absenţeisale din farmacie;
,Farmacistul şi asistentul de farmacie au certifi

respectiv OAMGMAMR valabile, pe care le prezintă în» op ompartimentului RUNOS.
Farmacistul şi asistentul de farmacie au asigurare—di răspundere civilă (malpraxis) valabilă, pecare o prezintă în copie compartimentului RUNOS. '

Personalul poartă în permanenţă halate Ealbeşi ecuson pe care sunt înscrise numele şi calificarearespectivei persoane. " '

y,

Art.104 Farmacia are unnătoărel'
— Păstrează, prepară, eliberéăăaşgiyvrează în regim de urgenţă (când e cazul ) medicamente de

it &&
ăîpgggivit prevederilor în vigoare;

(sglă conform normelor în vigoare, ţinându—se seama de natura şiproprietăţile lor “K »"

fizico-chimiei”?

orice
natură şi sub orice f

— Organizéîzfz' lefectuează controlul calităţii medicamentelor şi ia măsuri ori de câte ori estenecesar „
\

pentţă ntampinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii în cazul în careacestea apar; %ÎÎAăigură în limitele competenţei sale primul ajutor bolnavilor;Y&gură controlul calităţii produselor prin:
) Controlul preventiv;
b) Verificarea organoleptică şi fizică;
c) Verificarea operaţiilor finale;
(1) Realizează analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize;
e) Asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente înfarmacie;
f) Asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de MinisterulSănătăţii;
g) Asigrră pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţieispecifice;
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h) Îndeplineşte conform atribuţiilor ce— i revin, toate demersurile privind achiziţionarea
produselor pentru farmacii;

i) Stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând
realizarea

părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
j) Obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile
farmaceutice acordate asiguraţilor;
k) Obligativitatea informării asiguraţilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală; '
]) Obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare a medicamentelor surapotenţialelor riscuri sau efecte adverse; ?>

m) Obligativitatea soluţionării de medicamente care nu există în stocul farmacieiin momentul
solicităriiin intervalul de timp legiferat; €;?»

n) Există un plan de pregătire profesională continuă pentru farmacişti şi asfStenţrâde
IV.5.2. ATRIBUTII PERSONAL (e " \;, '

farmacie.

Art.105. Farmacistul, are în principal următoarele sarcini:
a) este membru al Consiliului medical al spitalului;
b) este membru al Comisiei de licitaţie pentru achiziţionarea demedicamente şi alte produse de
sănătate; \

c) este responsabil de funcţionarea tehnică a farmaciei de spital;%
d) asigură aprovizionarea farmaciei cu medicamente şi altepro us}.de sănătate;
e) asigură împreună cu conducerea spitalului,

haşiş
surilor necesare pentru distribuirea

corespunzătoare a medicamentelor şi a altor produse deşs t n spital, până la patul bolnavului;
f) controlează direct şi răspunde de contabilitatea f a ei,
g) dirijează şi supraveghează activitatea personaluluişăfarmaciei şi a studenţilor care fac practică în
farmacie, <
h) participă la informarea corpului medical privindfproblemele care le intrăîn competenţă;
i) este informat de către promotorii de studii sau experimente asupra medicamentelor sau altor produse
de sănătate desfăşuratern cadrul spitalu ui are trebuie să fie gestionate de farmacie;
j) controlează zilnic prezenţa, ţinut/“ddrscrplrna şi comportamentul personalului din subordine;
k) stabileşte atribuţiile şi elaboreâ aăî'âşa postului pentru personalul din subordine, pe care o înaintează
spre aprobare managerului,&& rmitate cu prevederile legale;
l) întocmeşte fişa anuală de<ev,al are a personalului din subordine;
m) face propuneri comifeălélI\dîrector privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă,
în funcţie de volumuldeăati ităţi, conform prevederilor legale;
n) propune progr'aîinhînîdglucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat…
subordine,in vedere probării de către manager,
o) propuneaplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face
vinovat deneggŞpectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine
integpa * spitalului;

ropune planul de formare profesională şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în
» ormi'tate cu legislaţia… vigoare, pe care îl supune aprobării managerului,
, ăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din

subordine;
r) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea farmaciei,
s) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital;
t) răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi a măsurilorrgienico——sanitare la local de
muncă;
11) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.
v)valideaza prescriptiile medicale
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Art.106 Asistentulmedical de farmacie, are în principal următoarele sarcini:
a) este obligat să cunoască prevederile legilor şi normelor ce reglementează activitatea pe profil şi să
acţioneze pentru aplicarea lor cu stricteţe în munca specifică de aprovizionare şi desfacere a
medicamentelor de uz uman;
b) are datoria de a lua măsurile necesare pentru organizarea activităţii la nivel superior şi pe baza
criteriilor de calificare şi eficienţă;
e) acţionează împotriva actelor de indisciplină, a lipsei de răspundere, a neglijenţei şi a oricăror fapte
care îşi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfăşurări a activităţii în ansamblul său;
el) este obligat să-şi însuşească permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic; _ „,
e) respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, programul de lucru şi normele de conduită; (; ,.0 să asigure păstrarea şi apărarea integrităţii patrimoniului farmaciei şi contribuie la dezvoltarea lui;»
g) să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor în cadrul fafriiaciei, să ia
măsuri de preîntîmpinare şi înlăturare a oricăror situaţii care ar putea pune în pericol viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea oamenilor ori a bunurilor materiale; —

h) asigură aprovizionarea, conservarea şi eliberarea produselor medica elite „e în prezenţa
farmacistului; &i) efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a produselor medicamentoas
uman;
j) participă la programe de instruire profesională;
k) participă la activitatea farmacovigilenţă;
l) respectă cu stricteţe Normele deontologice profesionale;

a tor produse de uz

normelorin vigoare;
n) asigură efectuarea creditelor privind educaţia con
anuale de la OAMGMAMR pentru cerificatul de m,”

Art.107. Îngrijitoarea din farmacie afi-\

a) face curăţenie în încăperile farmaciei;
b) spală ustensilele, întreţinein stare decur ţenţe aparatele şi materialele;
c) sesizează pe farmacistul diriginte… leg ră cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor;
d) primeşte şi răspunde de inventarulnecesar curăţeniei;
e) evacuează reziduurile şidă ză la locul indicat;
f) respectă obligaţiile privind medical periodic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelor în vigoaéfej
) răspunde de consum '

pă,“ lumină, gaz;
h) menţine curăţeni uruléfarmacrer
i) îndeplineşte şi al “e:—ş 'ni stabilite de farmacistul şef sau de conducerea spitalului.

, 108 - Laboratorul de Analize Medicale este organizat conform 0.M.S. nr.l301/2007
aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificari

' are.
». Art.109. În vederea organizării în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, recoltare,

ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea în comun a cazurilor deosebite,

de explorare şi condiţiile tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratoarele medicale
colaborează permanent cu secţiile cu paturi.

Art.110. Laboratorul de analize medicale funcţionează cu următoarele caracteristici:
a) Cu privire la programul de lucru:
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Programul de lucru pentru personalul medical superior, alt personal medical superior, personal sanitar
mediu şi personal sanitar auxiliar este de 7 ore zilnic.
b) Cu privire la recoltarea probelor:
Recoltarea probelor se execută după cum urmează:
i. toate produsele biologice necesare efectuării examenelor se vor recolta la patul bolnavului de către
asistentul de salon;
ii. şefii de secţii, împreună cu şeful laboratorului, vor lua măsuri ca personalul din secţii să fie instruit
periodic asupra tehnicilor de recoltare a produselor pentru analize de laborator;
c) Cu privire la transportul probelor: ; , , .. _,Transportul probelor la laborator se va face de către personalul mediu din secţiile clinice. Probele vor
fi însoţite de buletinele de solicitare semnate de către medicul de salon. ' '

(1) Cu privire la comunicarea rezultatelor:
Comunicarea rezultatelor analizelor de la laboratoare la secţii se face prin Sistemul Informatic Medical
(SIMS).

;Art.111 Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
(1) Laboratorul de analize medicale, deserveşte atât secţiile cu paturi cât ş" ambulatoriul integrat şi
asigură efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare precizării diagnosticy
(2) Laboratorul de analize medicale are în principal, următoarele atribu fi. \“

a) efectuează analize medicale de biochimie, hematologie, serolÎQ ““e, ;acteriologie, imunologie,
parazitologie, în baza recomandărilor medicilor din unitate; analiîxegéiecgsâreprecizării diagnosticului
şi stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice; 2%???b) recepţionează produsele sosite pentru examenul de laboratorlşiaîţŞi ră inscriptionarea lor corectă;
c) asigură recipientele necesare recoltării produselor patologr \
d) redacteaza corect şi distribuie la timp rezultate exagneneloft'e'fectuate;
e) colaborează cu personalul medical superior în ,y'i'de'1 a,:stabilirii diagnosticului ori de câte ori este
necesar. '“
f) poate acorda consultanţă privind interpretareîţ" - ltatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor
investigaţii ulterioare necesare; ,

'; „ Ş
g) respectă procedurile aprobate pentruefătuarea analizelor conform prevederilor legale în vigoare;
h) întocmeşte propunerile fundamen' e pe „ necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de
laborator specifice;

,» '%?
'

i) asigură raportarea statistică a mărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi şi pentru bolnaviidin ambulatoriu; „;
"

j) laboratorul funcţionează “» ibaZa unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi,
care cuprinde: ' (T“

— orele de recoltarewelor, de primire a acestora din cadrul secţiilor, de eliberare a rezultatelor de
la laborator; „
— zilele şi orele de recidltare sau executare a anumitor analize deosebite;
k) cazurile.

!
ur egţă'se exceptează de la program

1) transportulzprăduselor la laborator respecta conditiile de mediu, corespunzatoare;
in) rezrilţaţElleSe distribuie în secţiile cu paturi, în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi după obţinerea
rezu'l'f'atulîivif

fn gg ligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din
v**»serşăziciile medicale acordate asiguratilor;
o)aobligativitateaacordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor;
p) obligativitatea respectarii dreptului la libera alegere a fumizorului de servicii medicale;
r) neutilizarea materialelor si a instrumentelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura

IV.6.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.112 Medicul şef al laboratorului de analize medicale are în principal următoarele

sarcini:
a) Organizează, îndrumă, analizează eficientă activităţii personalului din subordine;
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b) Urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic, specificeactivităţii laboratorului pe care—] conduce şi ridicarea continuă a nivelului profesional al
personalului din subordine;

c) Răspunde de întocmirea materialelor de sinteză în problemele ce revin laboratorului, asituaţiilor şi rapoartelor statistice, a lucrărilor ştiinţifice etc;
d) Planifică şi urmăreşte realizarea bazei materiale necesare activităţîi laboratorului şi arezervelor necesare unor intervenţii neprevăzute şi supraveghează bună lor utilizare;e) Îndeplineste sarcinile ce îi revin potrivit pregătirii sale profesionale şi a postului pe care esteîncadrat; '
f) Efectuează controlul bacteriologic al condiţiilor igienico- sanitare, în scopul Apre'ven *

infecţiilor nozocomiale;
3, »—

g) Răspunde de păstrarea în condiţii de securitate & tulpinilor microbiene de <refe\
substanţelor toxice, conform normelor în vigoare; “

h) Controlează circuitul lor şi circuitul informaţional;
\i) Răspunde de calitatea rezultatelor eliberate de laboratorul de analize medicale;j) Controlează, validează buletinele de rezultate ale analizelor de laborator;

k) Răspunde de respectarea termenelor lucrărilor personale şi ale celor efectuate de personaluldin subordine; _„f() l) Răspunde de respectarea dispoziţiilor şi indicaţiilor date de ducere;
m) Răspunde de respectarea programului de lucru şi folosireaf .tegrală a timpului de muncă;
11) Îşi însuşeşte, coordonează şi aplică “Non'ne de Protecţţiăşţrşuăcii în Sectorul Sanitar” — M.S.1984 ,

\\“A
. .. . .. . ”TM,.r . _ .. . „H.„“ Norme de prevenire ŞI stingere a incendiilor, specrfice ungaîţi'lbr din ramura Ministerului Sănătăţii —

1982; .. 1%,

0) Este autorizat să efectueze analizele microbiologice supuse procesului de acreditare;p) Să semneze Declaraţia de confiden ' itateéi deontologică;
q) Să respecte regulile de bună prac» n,.laborator;
r) Este autorizat să folosească chi a „entele pe care este instruit;
s) Controlează zilnic prezenţă,;fţ'ivnuţşfldisciplină şi comportamentul personalului din subordine ;t) Controlează, îndrumă ,ş Wăs °)Îînde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea

prevenirii infecţiilor rfos %QWiale ;
u) Stabileşte atribuţiile şi Elaborează fişa postului pentru personalul din subordine, pe care ow înaintează spre ăprdbare managerului, în conformitate cu prevederile legale;v) v) Întocmeşte fijşa afiuală de evaluare a personalului din subordine ;
w) Face pro uneţişbcomitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de

muncăşén ggţie de volumul de activităţi, conform prevederilor legale;
x) Pra Esprogramul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul

aflat l'— biordine, în vederea aprobării de către manager;
33) ro“une aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face

slăvi ovat de nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de
o? \o'rdine interioară a spitalului;
xyz} _) Propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital;

aa) Indeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;
bb) Elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă aprobelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;cc) Elaborarea manualului de biosiguranţa al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidulnaţional de biosiguranţa pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentăediţie) în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
dd) Intocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul

specific al prevenirii şi controlului infecţiilor asociate;

Page | 95



CJ

)

Îndeplineşte următoarele sarcini conform 0rd.0MS.nr.1101/2016 privind prevenirea şi
controlul infecţiilor asociate:

a) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va
asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate în colaborare cu
epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor
nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători (dacă este necesar, până la
nivel de tipare intraspecie);

b) furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp;

0) testează sensibilitatea/rezistenţă la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu")'serru1ificaţie
clinică utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe
care le va testa, în funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalatein ultima
perioada de timp, şi antibioticele utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului
aplicat;

d) furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin
adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de
bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat, “î

e) realizează baza de date privind rezistenţă la antibiotice, pfefăâpe suport electronic,
f) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnale "seul apariţiei unui focar de infecţie
nosocomială pe baza izolării repetate a unor microorgîă fs e cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a
unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;

„ _

g) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de
microorganisme şi a rezistenţei la antişlîioticéşi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi
control al infecţiilor nosocomiale rezult t le, cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi
evoluţia rezistenţei la antibiotice\şîă€;.

“
°

. . . . . . .h) monitorizează rezultatel ata _,entulm pentru fiecare pac1ent, la recomandarea c11n1c1anulu1 Şl
medicului epidemiolog;

&!

i) monitorizează impac\l\şşilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul
spitalului, “Însă

j) spitalelejdareprimesc finanţare pentru controlul infecţiilor nosocomiale asigură în cadrul
programull naţional de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem santinelă izolarea,
identificarqîwr testarea rezistenţei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei

c\de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, şi colaborează la nivel
„1 pentru aplicarea protocoalelor Sistemului european de supraveghere a rezistenţei la

'otice;

k) stochează tulpini microbiene de importantă epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice
comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu,
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope);

!) trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor
nosocomiale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie nosocomiala, pentru
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identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la
antibiotice.

Art.113 Medicul de specialitate al laboratorului de analize medicale— hematologie
are în principal următoarele sarcini:
a) Asigura precizia rezultatelor prin efectuarea controlului de calitate;
b) Examinează frotiuiile de sânge periferic şi efectuează formulele leucocitare;
c) Examinează lamele pentru celule lupice;
d) Interpreteaza rezultatele testelor de coagulare;
e) Verifică rezultatele tuturor analizelor efectuate în laborator;
f) Se informează la zi asupra a noi metode diagnostice;
g) Efectuează cercetări şi studii clinice , daca este cazul;
h) Face raportări statistice lunare;
i) Participa la raportul de gardă din spital;
j) Răspunde de calitatea efectuării analizelor;
k) Răspunde prompt la solicitările de urgenţă;
l) Răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii
m) Răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi a măsurilor il

muncă;
n) Cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea confidenţialităţii si păstrarea secretului
profesional; \i ,

»

'

o) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spinări '

Atribuţiile referire la sarcini specifice conform 04 Sări 961/2016 pentru aprobarea Normelor
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în mfitaţileîŞanitare:
a) cunoaşte, aplică şi răspunde de modul de Hoare a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi
sterilizare în activitatea sa, conform procedurilor zobate la nivel de spital;
b) supraveghează aplicarea corectă a probe/gurilor de curăţenie de personalul din subordinea sa,
verifică întocmirea corectă a graficelor/deicrîhîqţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică, în lipsa
asistentei coordonatoare; “

\ ,Îndeplineşte următoarele sarciii; pecilîce conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterioare)penţ ”*aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicalesiéăMetodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile r; tate—din activităţi medicale:
a) cunoaşte, aplică, răîăţîuny , şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privind
colectarea la sursă pg ategoiii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilor
periculoase;

'

b) aplică proceduril pulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentru
baza naţionalăldeţg/ate privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;
c) contţoîeaazăgşi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitare temporară şi
tran fdeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

o'-sanitare la local de

“

,
*rt.114Medicul de specialitate al laboratorului de analizemedicale- microbiologie:? Q \\are n principal următoarele sarcini:

w'iia) Execută şi interpretează etape de diagnostic bacteriologic: izolare, identificare (metode clasice
şi teste cu citire automată), testarea rezistenţei la antibiotice a germenilor patogeni şi
condiţionat patogeni izolaţi din prelevatele clinice, provenite de la bolnavii internaţi în Spitalul
de Ortopedie şi Traumatologie Azuga;

b) Examinează frotiurile din produse patologice şi stabileşte corelaţia cu culturile obţinute,
semnificaţia diagnostica;

c) Urmăreşte documentarea şi aplicarea în practică a metodelor şi tehnicilor noi de diagnostic;
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d) Execută controlul bacteriologic al condiţiilor igienico— sanitare, pentru prevenirea infecţiilor
asociate asistenţei medicale;

e) Răspunde de corectitudinea înregistrărilor în fişele de lucru a rezultatelor testelor de
identificare a germenilor;

t) Verifică exactitatea rezultatelor din buletinele de analiză pe care le semnează şi comunica
rezultatele şefului de laborator si secţiilor care au solicitat investigaţia;

g) Îndruma şi controlează activitatea personalului din subordine;
h) Răspunde de instruirea şi pregătirea profesională a personalului cu care lucrează;
i) Răspunde de verificarea bunei funcţionari a aparaturii de laborator;
j) Răspunde de păstrarea în condiţii de securitate a tulpinilor microbiene şi substanţelor to _cév

conform normelorin vigoare; ' "

k) Participă la raportul de gardă din spital; -

l) Controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor profilactice, curţeruei şi a
normelor de protecţia muncii la locul de muncă;

m) Răspunde prompt la solicităriin caz de urgente;
n) Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasatede şeful laboratorului;
o) Prezintă cazurile deosebite medicului şefde laborator;
p) Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasat de şeful laboratorului;
q) Răspunde de calitatea şi respectarea termenelor lucrărilor efe ateinlaborator;
r) Răspunde de personalul din subordine; "
s) Îndeplineste şi alte sarcini date de conducere;
t) Propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii în laborator;
u) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —

conform normelorin vigoare; „;—

v) Răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizareajudicioasă a aparaturii;
w) Răspunde de aplicarea măsurilor de protecţiăsmuncii şi a măsurilorigienico——sanitare la locul

demuncă;x) Respectă cu stricteţe Normele deo " ogicyprofesionale;
y) Răspunde de păstrarea secretuluieprofesronal -

2) Are un comportament etic faţă d ăpâbienţi, aparţînători şi celelalte persoane cu care vine în
contact sau colaborează, avari ,bligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite
civilizate faţă de orice per , pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul spitalului;

aa) În cazulin care id 'iică vezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau orice
activitate care adu ' rejudiciu deimagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
management, aréîsarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat
sau recompe sat pentru acest fapt;

bb) Răspundéf Vp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la
cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum
24 de oreamamte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi decesin familie, îmbolnăviri etc.);

cc) Se regăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la
, airograrrielede perfecţionare organizate;

'dd) Corripletează formularul de concediu de odihnă si formularul de învoire de participare la
anifestări ştiinţifice/instruire, ori de câte ori lipseşte din spital, şi se asigură de obţinerea

acordului,
Tec) Respectă programul de lucru conform contractului de muncă.
ff) Anunţă orice modificare pe care o doreşte în programul de lucru şi se asigură de obţinerea

acordului de către şeful ierarhic.
gg) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ,conform competenţelor

profesionale.

…

Atribuţiile referire la sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare:
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a) cunoaşte şi controlează modul în care se aplică procedurile de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare de
către personalul din subordine

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţimedicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a) cunoaşte, aplică şi controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie;

b) semnalează deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţilemedical

c) aprobă planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a deşeu
periculoase întocmită de asistenţă coordonatoare; &

Art.115. Biologul, biochimistul şi alţi specialişti cu pregătire superioară deâlaborator, auîn principal următoarele sarcini:

a) Asigura precizia rezultatelor prin efectuarea controlului de cali '
.

b) Verifică rezultatele tuturor analizelor efectuate în compa mentul în care îşi desfăşoară
activitate;

0) Se informează la zi asupra a noi metode diagnostice; „,
d) Participa la cercetări şi stridii clinice, dacă este cazul;
e) Face raportări statistice lunare;
f) Răspunde de calitatea efectuării analizelor;
g) Răspunde prompt la solicitările de urgenţă
h) Răspunde de păstrarea, întreţinerea şi tiliza a- judicioasă a aparaturii,
i) Răspunde de aplicarea măsurilor de riiteeţramuncii şi amăsurilorigienico--sanitare la local de

muncă; <) \—

j) Cunoaşte şi respectă prevederil re ogoare la păstrarea confidenţialităţiisi păstrarea secretului
profesional; „.

k) Respectă obligaţiile pnvr%oriţrolul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —

conform normelorin v - are;
1) Se pregăteşte cont' \entru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la

„

iorîă'e organizate;
m) Completeazăformuârul de concediu de odihnă şi formularul de învoire de participare la

manifestări 'tnnţifiee/mstruire ori de câte ori lipseste din spital, şi se asigură de obţinerea
acordului,

n) Respectă pr giamul de lucru conform contractului de muncă;
o) Anunţ orice modificare pe care o doreştein programul de lucru şi se asigură de obţinerea

acordă de către şeful de laborator
gweplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului conform competenţelor

*

rofesionale.
p)

“In eplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din
activităţi medicale:
a) instruieşte, reinstruieşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură
privind colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor periculoase, conform OMS 1226/2012 cu
modificările şi completarile ulterioare ;
b) răspunde de aplicarea codului de procedură de personalul din subordine;
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c) prezintă medicului coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare
a deşeurilor medicale periculoase;
d) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate
din activităţi medicale;
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor asociate
asistenteimedicale conformOMS nr.1101/2016:
a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu
personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul laboratorului;
c) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;
d) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţieii "

împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor aso at
medicale; că

,»

e) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, ec merit de unică
folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi îiisoţithr'i a măsurilor de
izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; "”
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizareain unităţilesanitare
a) coordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare aprocedurilor de curăţenie, dezinfecţie
şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform proced' raprobate la nivelde spital; }“

b) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire. "

st rilizării

Art.116. Asistentulmedical din laboratoruld alize medicale are în principal următoareleatribuţii:a) Recoltează, la solicitare, prelevate biologicepentru diagnostic bacteriologic, la indicatia şi subîndrumarea medicului;
b) Efectuează înregistrarea dateloşp sonale şi clinice din buletinul de trimitere,care însoţeşte

prelevatul în condica de lucrif
c) Pregăteşte materialele de lăb'îşăgt in vederea efectuării etapelor de diagnostic,
d) Prepară şi condiţioneazărrîeş ride cultură, reactivi uzuali, trusa de coloranţi, seruri aglutinante,specifice sectorului u%srhdesfăsoara activitatea, dacă este cazul;
e) Pregăteşte probeleîîVe erea examenelor bacteriologice, efectuează fazele preliminare(dilutii,

centrifugări, deco inări produse plurimicrobiene etc) şi insamanteaza prelevatele în
conformitate in ieaţiile medicului coordonator şi tehnicile de lucru

f) Efectueazălaringicaţiamedicului coordonator repicari, dispersii, teste clasice de diagnostic;
g) Răspunde d ermostatarea mediilor însamântate şi veiifică graficul de temperatura în

_!
i'întocmeşte graficul de temperatura din frigidere şi congelatoare;

vupraVeghcază bună utilizare şi păstrare a aparaturii din dotare, cu respectarea indicaţiilor%tehnice, a instrumentarului, sticlăriei de laborator etc;Şarticipa la menţinerea condiţiilor de igienă din laborator, prin dezinfecţia suprafeţelor de
lucru, după utilizarea lor;

k) Răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii;
l) Răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi a măsurilorigienico--sanitare la locul

de muncă,
m) Respectă cu stricteţe Normele deontologice profesionale;
ri) Răspunde de păstrarea secretului profesional;
0) Are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în

contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite
civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul spitalului;
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p) În cazul in care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau orice
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat
sau recompensat pentru acest fapt;

q) Răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la
cunoştinţă 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.);

r) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —

conform normelor în vigoare; , _V

s) Asigura efectuarea creditelor privind educaţia continuă medicală necesare pentru obţinerea
avizelor anuale de la OAMGMAMR pentru cerifrcatul de membru; »

t) Se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poatéî articipa la
programele de perfecţionare organizate;

u) Completează formularul de concediu de odihnă şi formularul de învoire d
manifestări ştiinţifice/instruire, ori de câte ori lipseşte din spital, şi s ăsigră de obţinerea
acordului;

v) Respectă programul de lucru conform contractului de muncă.
w) Anunţă orice modificare pe care o doreştein programul de lucru şiăs asigură de obţinerea

acordului de către şeful ierarhic.
x) Verifică buletinele de solicitare analize, înregistrează datele-înRegistrul unic de primiri probe;
y) Analizează calitatea prelevatelor şi, pe cele admise, \le7"*distr'ibuie în compartimentele

laboratorului; ' " '

z) Eliberează buletinele de rezultate, pe bază de se
aa) Transmite rezultatele urgente telefonic;

că,bb) Efectuează statistici săptămânale;
cc) Distribuie materiale sterile( tampoanegăşpmedical, pe bază de evidenţă; . „
dd) Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de medicul şef sau de

conducerea spitalului;

flacoane liemocultură, etc.) personalului

Normelor tehnice privind gestţonarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a
Metodologiei de culegere aéââafélorjâpentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din
activităţi medicale:

„, \.
a) aplică, răspund
depozitarea şi tfţ
completările ulţericî

eéâpărticipă la procedurile stipulate în codul de procedură privind colectarea,
s gu] deşeurilor periculoase, conform OMS 1226/2012 cu modificările şi

c)pic in medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru
„„SÎS mul e gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

d)x<âplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate
din activităţi medicale;

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor asociate
asistenţeimedicale conform OMS nr.1101/2016:

a) aplică procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
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b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul laboratorului;

c) supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;

d) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării
împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale;

e) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie echipament de unică
folosinţă: '

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizareall'l unităţile sanitare » v

a) coordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor d, curăţenie, dezinfecţie
şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobata] ;

lvél de spital;

b) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire. \\IV.7. LABORATORULDE RADIOLOGIE ŞI IMAQISTI AQIVIEDICALA
IV.71. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.117. Laboratorul de Radiologie şi ImagisticăM
Grupează toate investigaţiile bazate pe utilizareatradiaţrer Roentgen şi alte tipuri de radiaţii

(gamma) pentru aducereain domeniul vizibilului a straie rilor anatomice interne.
Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un\srpterri ai amplu de investigaţii, cel al tehnicilor de

examinare imagistică.
Modul de utilizare a radiaţiei Roentgerispâ r),] diagnosticul medical, condiţiile ce trebuie să le

îndeplinească aparatura, precum şi mod ] deeîilcătuire dimensionare şi ecranate la radiaţii a
încăperilor, sunt strict condiţionate deno leîde securitate nucleară- regimul de lucru cu surse de
radiaţii nucleare. '

_

Art.118. Laboratorul de radiol ' '
Şi imagistică medicală are în principal următoarele sarcini:

a) efectuează radiografii şi radîos _;pii atât pacienţilor internaţi în secţiile cu paturi cât şi celor din
ambulatoriuin colaborare

(sika
licitarea medicilor de specialitate;

—\

b) efectuează radiografii iraîîlioscopii la cererea unor beneficiari, alţii decât pacienţii trataţi în secţiile
cu paturi sau bilet d tţimr ere, contra cost;

„1.9

c) elibereazăîb letin
__ e examinare radiologică în ziua examinării;

— durile aprobate, aplică măsurile de securitate şi asigură protecţia personalului şi a
bolnavrloÎăpo—parcursul investigaţiilor conform prevederilor legalein vigoare.

» ăskilgufăposibilitatea medicilor curanţi de a consulta filmelein colaborare cu medicul de specialitate.

f) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul
laboratorului;

g) pune la dispoziţie compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii
laboratorului (număr de radiografii/radioscopii, etc.);

h) urmăreşte şi respectă tarifele stabilite pe tip de radiografie/radioscopie, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
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i) întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de
laborator specifice;

j) urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile totale aprobate şi alocate;

k) obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale
acordate asiguraţilor;

l) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;

m) obligativitatea neutilizarii materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este
sigură ,

IV.7.2. ATRIBUTII PERSONAL

Art.119 Medicul coordonator din laboratorul de radiologieRage în principal următoarele
sarcini: :?

a) Coordonează activitatea laboratorului de radiologie,'
b) Autorizează la CNCAN aparatură de radiologie;
c) Se documentează şi pune în aplicare normele de proteârle;radiologica vis—a—vis de personalul

expus profesional din laboratorul de radiologie şi aoienţii Spitalului de Ortopedie şi
Traumatologie Azuga; &,

“fi
d) Stabileşte programulin cadrul laboratorului pentru, sistenţiimedicali;
e) Aprobă concediile de odihnă ale subordon
f) Înaintează biroului de organizareamunciiţişe e_de pontaj;
g) Înştiinţează direcţiam caz de defecţiufie Îăparatelor radiologice pentru a se chema firmele de

service;
h) Înştiinţează directorul unităţii şSQN -ul… caz de catastrofă sau incident nuclear ;
i) Verifică bună funcţionare a apara e ofde radiologie;
j) Urmăreşte documentarea„ş rcarea în practică a metodelor şi tehnicilor noi de diagnostic;
k) Îndrumă şi controleazăa ' iaţeapersonalului din subordine;
l) Răspunde de instruireaş p e'gătirea profesională a personalului cu care lucrează;
m) Controlează şi rgspundede aplicarea şi respectarea normelor de protecţie radiologică;
n) Efectuează şi înte gretează radiografii pacienţilor internaţi în Spitalul de Ortopedie şi

TraumatologîaâAzuga şi pacienţilor camerelor de gardă ale spitalului;
o) Controle a linie prezenţa, ţinuta, disciplină şi comportamentul personalulur din subordine;
p) Stab leşte atgîbuţiile şi elaborează fişa postului pentru personalul din subordine, pe care o

mai te a,spre aprobare managerului, în conformitate cu prevederile legale;
q)IntŞâ-ugşte fişa anuală de evaluare a personalului din subordine,

“ÎŞI?găupropuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii si locuri de
\\meică, în funcţie de volumul de activităţi, conform prevederilor legale;

% \ Propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul
aflatin subordine, în vederea aprobarii de către manager,

ejt) Propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflatin subordine care se face
vinovat de nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de
ordine interioară a spitalului;

u) Propune planul de formare profesională şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

v) Urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din
subordine;
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w) Răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea
laboratorului;

x) Propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital;
y) Răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii;
z) Răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi a măsurilor igienice—sanitare la local de

muncă;
aa) Cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la păstrarea confidenţialităţii şi păstrarea secretuluiprofesional;
bb) Se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participaJaprogramele de perfecţionare organizate;

;cc) Completează formularul de concediu de odihnă şi formularul de învoire de participare lamanifestări ştiinţifice/instruire, ori de câte ori lipseşte din spital, şi se asigură deobjinereaacordului;
„ »

'

dd) Respectă programul de lucru conform contractului de muncă;
ee) Anunţă orice modificare pe care o doreşte în programul de lucru şi se asigură de obţinereaacordului;

_.

'

ff) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —
conform normelor în vigoare;

gg) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, conform competenţelorprofesionale.
„ 7Şi\Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevără;

asistenţeimedicale conformOMS nr.1101/2016:
'i controlul infecţiilor asociate

&a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire,—Ja infecţiilor asociate asistenţei medicaleelaborate de serviciul/compartimentul de prevenireaaăinfecţiilor asociate asistenţei medicale cupersonalul mediu şi auxiliar din secţie şi răs (unde de aplicarea acestora;
b) răspunde de aplicarea precauţiunilorst ard— şi specifice de către personalul laboratorului;

. „, \ " _, . . . .c) coordoneaza şr supravegheaza o „pile de curaţeme şr dezrnfecţre;

d) participă la recoltarea pmvbăloţ de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizăriiîmpreună cu echipa servr i/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţeimedicale;

„Îndeplineşte uri,—\ [rele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor p iv'ndţ'curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

a) _„şiîp a eghează modul în care se aplică procedurile de curăţenie şi dezinfecţie şi sterilizare înKiă\
see \tul lui de activitate şi semnalează medicului şefdeficienţele constatate.

foÎnxâeplrnzîzşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi“completările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezrirltate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilorpericuloase;
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b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;

c) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitare temporară şi
transport a adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

Art.120. Medicul de specialitate din laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în
principal următoarelesarcini: _

a) Efectuează şi interpretează radiografii pacienţilor internaţi în Spitalul de Ortopedie si
Traumatologie Azuga şi pacienţilor camerelor de gardă ale spitalului; &» —

.
'

b) Urmăreşte documentarea şi aplicareain practică a metodelor şi tehnicilor noi de diagnostic;
c) Prelucrează datele pentru raportări statistice periodice,in colaborare cu medicii secţii;
d) Răspunde de corectitudinea înregistrării pacienţilor şi a examinărilorin coîid'cil ,(V

e lucru, de
rezultatele investigaţiilor efectuatell'l laboratorul de radiologie; ' \

e) Controlează exactitatea rezultatelor din buletinele de analiză pe care le 5
rezultatele şefului de secţie şi secţiei clinice care a solicitat investigaţia, '

f) Îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine;
„

g) Răspunde de instruirea şi pregătirea profesională a personalului "cu care luceraza;
h) Răspunde de verificarea, păstrarea, întreţinerea şi utilizare judicioasă a aparaturii;
i) Controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea "lor profilactice împotriva iradierii

personalului din laborator şi a pacienţilor; \ '

j) Răspunde prompt la solicitările1n caz de urgenţă
k) Prezintă cazurile deosebit de gravemediculuişef\isec'ţie,
]) Răspunde de calitatea şi respectarea termjielo€exam1nanlor efectuate în laboratorul de

radiologie; \];
m) Asigură şi verifică respectarea normele, _eşprotecţie radiologică a personalului din subordine

şi a pacienţilor; şi»;

n) Răspunde de aplicarea măsurilor deprotecţia muncii şi amăsurilorigienico--sanitare la local de
muncă,

o) Cunoaşte şi respectă preved
profesional;

ază şi comunică

lereferitoare la păstrarea confidenţialităţii si păstrarea secretului

Art.121. Asistenţuîîimdical de radiologie are în principal următoarele sarcini:
a) În exercitarea profésreiţide asistent medical de radiologieişi organizează activitatea în mod

responsabil, ' ,formă'pregătirii profesionale;
b) Înregistreaz agenţii în registrul de radiologie şi verifică buletinele de trimitere (F.O.) ale

pacienţilor;—
"

Developează radiografiile executate;
;Efectueaza radiografiile solicitatein foile de observaţie ale pacienţilor;>$ licitarea medicului radiolog ajută la efectuarea examenelor irigografic şi tranzit baritat;

„

eră medicului radiolog radiografiile efectuate, însoţite de buletinele corespunzătoare;
*

_)Ajuta medicul radiologin efectuarea ecografiei, prin scrierea rezultatului pe buletin tipizat sau
la calculator;
Să asigure în mod regulat schimbarea soluţiilor la maşinile de developat din secţie, după o
curăţare prealabilă a acestora ;

i) La sfârşitul fiecărei luni să facă stocul de filme folosite şi stocul de filme neconsumate, pe care
să-l predea serviciului contabilitate ;

j) Să fie receptiv la noile tehnici de lucru în radiologie ;

k) La solicitarea şefului de secţie să se ocupe cu aprovizionarea cu materiale sanitare şi
consumabile a compartimentului pe care îl deserveşte ;

1) Să asigure injectarea intravenoasă a substanţelor de contrast folosite pentru urografiile i.v. ;
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m) Supraveghează activitatea personalului sanitar auxiliar din subordine;
n) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelor în vigoare;
o) Asigura efectuarea creditelor privind educaţia continuă medicală necesare pentru obţinerea

avizelor anuale de la OAMGMAMR pentru cerificatul de membru;
p) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului .

IV.8. LABORATORULDE RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

IV.8.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art. 122. Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie este organizat că structura

distinctă… structura spitalului —.

Laboratorul de recuperare medicină fizică şi balneologie reprezintă atât o excelentă bază de
tratament pentru pacienţii cu disfuncţii musculo-scheletale în cadrul afecţiunilor reumatismale,
neurologice, ortopedice, post-traumatice, cât şi o bază pedagogică, fiind utilizată în cadrul
programelor de educaţie medicală pentru studenţi, cadre medii şi elevii şcolil r sanitare postliceale de
profil.

Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie asigură efectuarea investigaţiilor
medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru
bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu. *

Art.123. Laboratorul de recuperare, medicinăşz :şi balneologie are în principal următoarele
sarcini: &— \a) ţine evidenţa bolnavilor cuprinşi în acţi agaeieguperare medicală, adulţi şi copii;

)
.v

b) întocmeşte planurile de recuperare med „l'

spital şi ambulatoriu;
a bolnavilor împreună cu personalul de specialitate din

o) efectuează tratamente de recuperare prin kinetoterapiesi balneotizioterapie recomandate de medicii
de specialitate; ”&

'

„.

d) planifică judiciosbolnavii la
suprapunerilor; “=si

tratament pe proceduri şi ore urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a

e) organizează» si asigură condiţiile necesare aplicării procedurilor de recuperare medicală a bolnavilor
repartizaţi: '

către medicii de familie şi de specialitate care au trimis bolnavi pentru tratament medical
)

_ lénu, concluziile şi conduită terapeutică post-cură;

IV.8.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.124 Kinetoterapeutul are în prinicipal următoarele atribuţii:

a) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor
postului ;

b) elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale şi în grupe omogene a
bolnavilor şi deficienţelor fizice, pe baza indicaţiilor medicului ;
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c) aplică tratamentele prin gimnastică medicală;

d) ţine evidenţă şi urmăreşte eficientă tratamentului;

e) participa la consultaţiile şi reexaminarile medicale, informind pe medic asupra stării bolnavilor;

f) organizează activitatea în sălile de gimnastică şi urmăreşte utilizarea raţională a aparaturii şi
instrumentarului;

g) desfăşoară activitate de educaţie sanitară pentru prevenireasi corectarea deficienţelor fizice5
h) răspunde de disciplină, ţinută şi comportamentul personaluluiin subordine şi al bolnavilor e„, re

îi are în îngrijire; —
< ;

i) răspunde promt la toate solicitările şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte secţiişi colaborează
cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei câ " '

medicale a bolnavilor; „V.., »

j) se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individualsau alte forme de
educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;

k) desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală,
]) răspunde de bună utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului ş ntreg'ului inventar al secţiei, şi

face propuneri de dotare conforme necesităţilor şi normelor,

ATRIBUTII GENERALE:

a) asigura şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor deigienă şi antiepidemice precum şi a
normelor de protecţia muncii în sectorul de acitivită'tepe care îl are în grijă, conform normativelorin
vigoare; îl};

b) poartă echipamentul de protectiéîpnevazut de regulamentul de ordine interioară, care va fi
schimbat ori de cîte ori este nevoie, pentruşpastrarea igienei şi a aspectului estetic personal,

Ji) respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

i) răspunde de respectarea normelor P.S.l. în vigoare ;

j) execută alte sarcini de serviciu specifice departamentului trasate de către şefii ierarhiei
superiori, în limita competenţelor profesionale;

k) respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii;

]) respectă măsurile de protecţie a muncii şi normele PSI;
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m) semnează zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul de muncă se consemnează zilnic
în condicile de prezenţă, cu trecerea orei de începere şi orei de terminare a programului de lucru;

n) are un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vinein
contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite civilizate faţă
de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţiin cadrul secţiei/spitalului;

o)in cazulin care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau
orice activitate care aduce prejudiciu deimagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriude
management, are sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţio“ at sau
recompensat pentru acest fapt;

;
t.

'- a…

„aduce lap) răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarrnei genera .cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume,cu minimum 24 de
ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi decesin familie, îmbolnăviri etc.);

r) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei, conform competenţelor
profesionale,

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind preveniiea şi controlul infecţiilor
asociate asistenţeimedicale conformOMS nr.1101/2006

,”
* \“ . .a) implementează practicile de îngrijire a pacienţ' 'un Herea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire * apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; '

c) menţine igienă, conform politici-lâspitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudréemey ul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dlnirBîQgiClGQţllaflaţiin îngrijirea să;

&

e) iniţiază izolareaE… fffuluicare prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat
medicul curant şi serviciul“deîpéewvenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

'%

x\hunereapacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţitul utilizat pentru diagnosticare;
f) limiteazăe

pacienţi sau echi„

'lQparticipă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobarea
Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizareain unităţile sanitare

a) coordonează, controlează şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor de curăţenie,
dezinfecţie şi sterilizare la nivelul secţiei/compartimentului conform procedurilor aprobate la nivel de
spital;
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b) prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentruefectuarea curăţeniei, a dezinfecţiei şi sterilizării;

c) verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică

d) coordonează, controlează şi răspunde de asignarea sterilizării instrumentarului şidispozitivelor medicale, de aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi aregistrelor de evidenţă a acestor proceduri;
<_<—„_

e) prelucrează şi verifică periodic personalul din subordine privind aplicarea procedurii
protocoalelor pentru asigurarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării; -

f) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/201
„
(gikţnodificările şi

completările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind xgestioéiărea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor p tţuîbaza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile s 'ulat'e—în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporar .si, transportul la rampă a deşeurilor
periculoase;

b) aplică procedurile stipulate de codul de proged „jin ind metodologia de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate ilîăactivitşţi medicale;\ "°

\ \Q'
. . . .c) controlează şi răspunde de modul —, ;:colectare, ambalare, inscnpţronare, depozrtare

temporară şi transport a adeşeurilor, de cătrepersorfalul responsabil din subordine;

Art.125. Asistentul medica lianeofizioterapie si masaj are în prinicipal următoarele
atribuţii: f—

_

'

a) în exercitarea pro eâiéix şistenţă medicală îşi desfăşoară activitatea în spital în mod
responsabil, conform regl m*entărlilbr profesionale sub îndrumarea şi supravegherea medicului
coordonator; „&

X%

') â \\“ b) semaleaiăâmédigului coordonator aspectele deosebite cu privire la îngrijirea bolnavilor,incidentele şi eve'fîrfîehteledeosebite petrecute în timpul programului de lucru;

ază planificarea activităţii proprii în funcţie de priorităţi şi în corelaţie cu programul
Wigi de specialitate; se adaptează la situaţiile neprevăzute care pot interveni în timpulde lucru;

; \,d) se preocupă de aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi
maţerialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice pe care le
desfăşoară;

e) asigură programarea şi participarea bolnavilor la explorările şi tratamentele efectuate în în
laborator;

f) primeşte pacientul şi înregistrează datele lui în Registrele de evidenţă specifice de evidenţă şiîn sistemul informatic
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g) completează fişele şi chestionarele de procedură ale bolnavului;

h) determină valorile funcţiilor vitale la orice prezentare a pacientului;

i) asigură dezinfectia şi sterilizarea echipamentelor, conform procedurilor şi protocoalelor
aprobate în spital

j) implementează practicile de îngrijire ale pacienţilor, recomandate de medic şi sesizează
medicului orice reacţie adversă şi/sau modificăre a stării de sănătate a pacientului pe perioada
procedurii;

k) înregistrează codurile procedurilor efectuate în sistemul informatic;

]) menţine igienă la locul de muncă, conform politicilor spitalului;

m) verifică existenţa la FOCG/FSZ a Consimţământului informat al pa
?:e fiilur

n) cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la pastrareafanăru ătului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratamentul, răspunde de păstrme'a secretului profesional; oferă
informaţii pacienţilor şi aparţinătorilor, numai în interesul pacienţilor.şiin limita competenţelor sale;

o) cunoaşte şi respectă accesul limitat la informaţiileelectronice cu privire la pacient, conform
reglementărilor interne (parolă de acces la aplicăţia din siăşăémul informatic);

p) efectuează pregătirea psihică şi fiz'»
recomandate de medic

r) aplică procedurile de balneo-fiziogkirietoterapiesi masaj, cu toţi parametrii agentului fizic, în
vederea recuperării medicale, conform.pr cripţi'rlor medicului şi răspunde de respectarea parametrilor
tehnici a fiecărei probe.

s) supraveghează stare ilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice.

t) raspunde de tu inea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de
îngrijire, atât pe supprtăşgârfie cât şi electronic (Registrul de evidenţă, FSZ/FOCG, Decontul de
cheltuieli al pacientiilţg, aia de temperatură, Fişa deingrijiri, Planul/raportul de tratament, explorări
funcţionale şi îngrii “=),aprivind procedurile cuprinse în sistemul DRG, tratamentele şi îngrijirile
acordate pacientulu ş.},

»}, _

„

\ăisemneaza/descarca zilnic în fişa electronică a pacientului consumurile de materiale
sanpaîăşiârredicamenteaferente procedurilor pe carele aplică şi răspunde de exactitatea datelor,

,“,; „v desfăşoară o activitate intensă de educaţie pentru sănătatein funcţie de problemele şi stareafi
bolnavului internat;

x) supraveghează în permanenţă starea pacienţilor, măsoară şi înregistrează valorile funcţiilor
vitale în foaia de observăţie, observă simptomele şi starea bolnavului şi informează medicul asupra
oricărei modificări în evoluţia pacienţilor; efectuează monitorizarea specifică a bolnavului, la
recomandarea medicului;

z) răspunde de calitatea, sterilizarea şi modul de folosire a instrumentului şi materialelor
utilizate;

Page|110



aa) asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare, în bune condiţii;

bb) controlează calitatea activităţii desfăşurată de personalul din subordine;

cc) răspunde cu promptitudine la solicitările pacienţilor; dacă starea bolnavului o impune,
anunţă imediat un medic;

dd) poartă în permanenţă echipamentul de protecţie, conform prevederilor Precauţiunilor
Universale;

ee) echipamentul va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei lia
aspectului estetic personal, —

ff) poartăm permanenţă, ecusonul inscripţionat cu numele şi profesia, po "ţionafin loc vizibil
şi uşor de citit; v

»

gg) se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesion e şi poate participă la
programe de perfecţionare; răspunde de efectuarea creditelor privinîi'ee 'a medicală continuă,
necesare pentru obţinerea avizelor anuale de la OAMGMAMRp 'atestă dreptul de liberă practică;

hh) participă şi răspunde de procesul de instruire „cli elevilor şcolii postliceale sanitare,
repartizaţi la salon;

u) respectă obligaţiile privind controlul medîâal eriodic la cabinetul de medicină muncii;

jj) respectă măsurile de protecţie a rnţţme şînprmele PSI;

“conform graficului de muncă stablit, pe ture, şi efectuează
ificaşuaprobate de şeful secţiei;

kk) prestează activitate zilnic
concediul legal de odihnă conform pl

ll) semnează zilnic şi la timpan, condica de prezenţă; timpul de muncă se consemnează zilnic în
condicile de prezenţă, cu trecerea orei de începere şi orei de terminare a programului de lucru;

%”
mm) are unemportaiiientetic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine în

contact sau colaborég%, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei conduite civilizate faţăde orice persoanaăjpueţpj cursul desfăşurării întregii activităţiin cadrul secţiei/spitalului;

cazul>1n care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau
orice actrVitatercare aduce prejudiciu de imagine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
mana efiÎenFaére sarcina să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat sau
r * m en at pentru acest fapt,

f\Yzş
& oo) răspundein timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale; aduce la

cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de
ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi decesin familie, îmbolnăviri etc. );

pp) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei, conform competenţelor
profesionale;

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor
asociate asistenţei medicale conform OMS nr.1101/2006:
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a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

c) menţine igienă, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţiasemnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea să; _ _

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţăailnediatmedicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; ' \

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi
pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive
medicale; V

h) participă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice <eon m OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor rivind curăţarea,dezinfec ia i steriliz re; “înunită ile sanitareP Ş &

a) coordonează, controlează şi răsppnâefrde modul de aplicare a procedurilor de curăţenie,
dezinfecţie şi sterilizare la nivelul secţiei/c mpartir'nentuluiconform procedurilor aprobate la nivel de
spital;

au coordonator planificarea necesarului de materiale pentrub) prezintă medicului şef -

°terilizării;efectuarea curăţeniei, a dezinfec iei

c) verifică întocrnir“ corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică
4.coordonează, control _za'“ şi» răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi dispozitivelor
medicale, de aplicar'é'agnăsurilorde asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelor de evidenţă a
acestor proceduri kiry

d) prşîluc ază şi verifică periodic personalul din subordine privind aplicarea procedurilor şi
protocoalîrlor' ru asigurarea eficientă a curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării'\ ,

unoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor folosire.

“* “\“? Indeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şi
completările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:

a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilor
periculoase;
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b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţi medicale;

0) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitare
temporară şi transport a adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

IV.9. COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A
INFECTIILOR ASOCIATEASISTENIEI MEDICALE

IV.9.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.126. Organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire si limitare a infecţiilor asociate—

asistenţei medicale se fac conform Ordinului nr 1.101/2016 privind aprobarea Normelor .de
supraveghere, prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sariiţare ;

Art.127.Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale esfş subordonat
managerului şi are în principal, următoarele atribuţii: '

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale;

,

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul/,care nu respectă procedurile si
protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţeignedicale:

c) şeful/responsabilul contractat participă în caliţatăîfdlemembru la şedinţele Comitetului
director al unităţii sanitare şi după caz, propune acesttîiaîqîţcomandări pentru implementarea
corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilQéxecliipămente si personal de specialitate;

b) elaborează şi supune spre aprobare planuţ ali/ie supraveghere, prevenire si limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea/sănîtérâ

c) organizează, în conformitate cu m\ăttţdblogia elaborată de Institutul Naţional de
Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalen'ţăd oment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului
de antibiotice din spital; „

"-'

_

d) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul
prevenirii infecţiilor asociate asistent

“

medicale;
e) organizează activitatea se ,rciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate

asistenţei medicale pentru gril)? éntarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de
supraveghere si limitare a in “c iiloréasociateasistenţei medicale al unităţii;

f) propune şţţniîiazasactivităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de
urgenţă, în cazul unor sftpakţî şi

„
'y'dei'risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

g) elaboreazăiiglîidul de izolare al unităţii sanitare si coordonează aplicarea precauţiilor
specifice în cazultféepistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

h) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate
asistenţei mţedicaleaşielaborează procedurile şi protocoalele de prevenire si limitare în conformitate cu

”__ţ “, implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi
etdăsupraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

. %ţjÎ verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei
rame“ icale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

1” k) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţeimedicale ale unităţii şi calculează rată de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
l) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie

prin recoltarea testelor de autocontrol;
m) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor

patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc
epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
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n) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, înconformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţineriiunor caracteristici suplimentare;
o) supraveghează şi controlează bună funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;p) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare adeşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
q) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale aleunităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi după caz, a studenţilor şi elevilor dinînvăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
r) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;s) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi. paraclinice aprocedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; .t) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează anchetă epidemiologicăpentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; '}

—

u) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii,—măsuri “necesare pentrulimitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemio grce şi investigaţii
. paraclinice necesare; '0 v) întocmeşte şi definitivează anchetă epidemiologică a:,focarului, difuzează informaţiilenecesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri si activităţi pentru evitareariscurilor identificate in focar;

, „
'

w) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de ladirecţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănăţate Publică - centru regional la care estearondat, conform reglementărilor în vigoare; ) '
x) raportează managerului problemeleşîîep'—staţe sau constatate în prevenirea şi limitareainfecţiilor asociate asistenţei medicale;

,»…y) întocmeşte rapoarte cu doveziăjgă ispoziţia managerului spitalului, în cazurile deinvestigare a responsabilităţilor pentru infecţigasodăte asistenţei medicale.
%?IV.9.2. ATRIBUTII PERSONAL

Art.128 Medicul epiderm l' compartimentul de supraveghere, prevenire si limitare ainfecţiilor asociate asistenţei „eîlica re în principal următoarele atribuţii:a) colaborează la planiHcareafaprjovizionării tehnico-materială necesară activităţilor planificate,respectiv pentru situaţii/_ cu? Îţ—ă;
< ) b) verifică respectarea nbrm _»yelor şi măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate în secţiile spitalului;c) participă la siste îîl/dăau ocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;d) supraveghează eti/rigolează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţiipentru instrumentaxrulşîfşimaterialele sanitare care sunt supuse sterilizarii şi recoltează probe pentrutestarea eficac \aţiiydezinfecţiei şi sterilizării;

e) supraVeghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimica şidezipfe ,

' ' Tespectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
* praveghează şi controlează activitatea blocului alimentar privind depozitarea, prepararea şidişgibuir'ea alimentelor;

)Îs'upravegheazăşi controlează starea si dotarea spălătoriei;
h)=supravegheazăşi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizarea rezidurilor, cu accent faţă dereziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
i) supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor,vizitatorilor şi a personalului unităţii;
j) raportează şefilor ierarhiei problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilorasociate, prelucrează şi difizează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate;k) participă la întocmirea anchetei epidemiologice a focarului, ia măsuri pentru evitarea riscuriloridentificate în focar;
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]) participă la organizarea de triaje epidemiologice;
m) participă la perfecţionarea şi pregătirea profesională;
n) participă la activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă în cazul unor
situaţii de risc sau focar de infecţie asociată;
o) supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori
este nevoie;
p) supraveghează şi controlează aplicarea de către personalul mediu şi auxiliar din unitate a
Precauţiunilor Universale;
q) participă la planificarea şi administrarea vaccinurilor recomandate personalului sanitar;
r) asigură păstrarea secretului profesional;

„ ,
*

s) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

Art.129 Asistentul medical din compartimentul de supraheghere, prevenire-ş "
infecţiilor asociate asistenţei medicale are în principal următoarele atribuţii: ,

'

a) colaborează la planificarea aprovizionării tehnico-materială necesară activităţilor planificate,
respectiv pentru situaţii de urgenţă; ,

,b) verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire a infecţiilorasoci
_

n secţiile spitalului;
c) participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor „ ;

<.) (1) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de *l'za e'Şi menţinere a sterilităţii
pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sf şi recoltează probe pentrutestarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării;

_

3

e) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării medi
dezinfecţie, cu respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;v. "
f) supraveghează şi controlează activitatea blocului—aalimentar privind depozitarea, prepararea şi
distribuirea alimentelor; ff & “

g) supraveghează şi controlează starea si dotarea ăla Ji ,
h) supraveghează şi controlează activitatea de âdepănaie şi neutralizarea rezidurilor, cu accent faţă de
reziduurile periculoase rezultate din activiţatgamedicală;
i) supraveghează şi controlează respe arăaéşţreuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor,
vizitatorilor şi a personalului unităţ Î}
j) raportează şefilor ierarhiei pro? ' e 'epistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor
nosocomiale, prelucrează şi difr,“

, formaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate;k) participă la întocmire 'chéte epidemiologice a focarului, ia măsuri pentru evitarea riscurilor
identificate în focar;

„
_.

* l) participă la organizarea de_tmaje epidemiologice;) rn) participă la perfegţioriărea şi pregătirea profesională;
n) participă la actiîfităîţâgomplementarede prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă în cazul unor
situaţii de risc:—sau faca de infecţie asociată;
o) supravegţréaziă,ţpîegătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori este nevoie;
p) supţaVeghegaţzăi şi controlează aplicarea de către personalul mediu şi auxiliar din unitate a
Prec uţiîi ;QoréUniversale;

ciiiă la planificarea şi administrarea vaccinurilor recomandate personalului sanitar;
„j);aşi'guiră“ păstrarea secretului profesional;
***-5) e pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la
programele de perfecţionare organizate;
t) respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicina muncii — conform
normelor în vigoare;
u) asigura efectuarea creditelor privind educaţia continuă medicală necesare pentru obţinerea avizelor
anuale de la OAMGMAMR pentru cerificatul de membru;
v) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de medicul coordonator sau de conducerea spitalului.

e spital prin curăţare chimica şi

IV.10. AMBULATORIUINTEGRAT CU CABINETEMEDICALE
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IV.10.1 ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.130. Ambulatoriul de specialitate al spitalului s-a reorganizat conform Ordinului

nr.39/2008 în Ambulatoriu integrat organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţă
medicală ambulatorie şi are în structura obligatoriu Cabinete medicale de specialitate care au
corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi precum şi cabinete medicale în
alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

Art.131. Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea
medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea
legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesib Ptaîii
pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete.

Art.132. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinc .

Art.133. Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate—,în sistem integrat,
spital — ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asrstenţă medicală
spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu şeţii de secţii ce va fi comunicat
Casei de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract.

Art.134 Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonatwde către Directorul Medical care
răspunde pentru activitatea medicală desfăşuratăin cadrul ace tu '

Asistenţa medicală ambulatorie se asigură de către medicicii de specialitate acreditaţi, împreună
cu toţi cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de specialitate din
ambulatoriul acordă următoarele tipuri de servicii med1cale'ă

- examen clinic;

— diagnostic;

- investigaţii paraclinice;

- tratamente;

Art.135. În relaţii
edi'cală ambulatorie de specialitate au următoarele obligaţii:

c ntractuale cu Casă de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii
medicalein

asistenă
- să a ord ., icii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza

biletului det itere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezenţa direct la
medicul de \Îăegalitate din ambulatoriu] de specialitate. Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii

\Cardului european de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţă
qa bhlatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în
ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare — reabilitare şi a investigaţiilor medicale
paraclinice;

- să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat în condiţiile prevăzute de lege;

— să acorde servicii de asitenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza
biletului de trimitere cu excepţia cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului
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europen, a urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de
specialitate din ambulatoriu;

- să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor
prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;

- să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se
solicită servicii medicale în aceste situaţii;

- să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi
”,:

activitate desfăşuratăiri cabinetele medicale;

- să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg
»

n 'l-itatea de
asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consiliezein scopul prevenirii îmboln
sănătăţii;

- cabinetele de specialitate vor defini menevrele care implică “soluţii de continuitate a
materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare; » -

- obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de t rţi asupra datelor de identificare şi
serviciile medicale acordate asiguraţilor

. .. „.. . „'a—J ; .. . . .- oblrgatrvrtatea acordarii serViculor medicale mărirea discriminatoriu asrguraţilor;

— obligativitatea respectării dreptului 131! F, alegere a furnizorului de servicii medicale
în situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisăipli'nare;

- neutralizarea materialului şi a instrumentelor a căror condiţii de sterilizare nu este
sigură; '“

»

- obligativitatea completarîl? rescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când
este cazul pentru afecţiuni acti'ăe,subacute, cronice (iniţiale);

— obligativitate “analizării listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean
pentru pentru afecţ' ii e căonice conform regulamentului în vigoare;

— 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;

- să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă dată efectuării consultaţiei, examinării,
serviciului prestat şi ora exactă a prezentării pacientului la cabinet şi ora de început a consultaţiei;
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<)

- să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare,
folosind formele cele mai eficiente şi economice de tratament;

— 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;

- să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în
vigoare;

- să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin serviciiă
'

cabinetului; '

- să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndruma
trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinet similare amară—“(Ş

“\ t;
""

“
gr.—As. privind aplicarea

&&
- să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P.PH'. “şi\

unitară a actelor normative privind asistenţa medicală;
<

Art.136.Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul de pekclalitate se acordă de medicii
specialişti pe baza biletului de trimitere emis de medicii de fă,; lie şi trebuie să cuprindă diagnosticul
prezumtiv şi motivul trimiterii, cazurile de urgenţă, pice i'nâ şi bolnavilor aflaţi în supravegheremedicală activă li se acordă asistenţă medicală în am ulatb de specialitate fără bilet de trimitere

Art.137. În cadrul Spitalului de Orfbpe
cabinete de specialitate: " "

c) medicină intefn
&?

d) diabet Îâliăra „muniţie şi boli metabolice;

\)tasrgurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor; asigurarea primului ajutor medical
tenţei medicale de urgenţă, după caz;

b) organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate şi a investigaţiilor de laborator;

c) informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico — sanitare, precum şi asupradrepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;

d) efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară a populaţiei.

Page|118



Art.139.1 Manevre care implică soluţii de continuitate cabinet recuperare, medicină fizică şi
balneologie:

1. Manevre care implică soluţii de continuitate

- injecţii IM, IV, ID ;—ace şi senngi de unică folosinţă; Materiale folosite- mănuşi de unică
folosinţă;— branule;- vată

2. Perfuzii - seringi de unică folosinţă;trusa de perfuzii;— vată,-leocoplast;- fesi; — branule;—
mănuşi chirurgicale de unică folosinţă

— la realizarea manevrelor se utilizează soluţii dezinfectante păstrate în recipient etidlietate
corespunzător. ,

-fizioterapie;- masaj;- kinetoterapie;-tennometrizare;- tensiometru;- stetosco

- Şuturi . Se utilczeaza ace şi seringi de unică folosinţă, aţă chirurgicală , comprese sterile ,

faşă , mănuşi, câmpuri sterile.

-Imobilizari în aparate gipsate-fesi gispsate, vată ortopedică, fesi

- Bandaje— fesi, vată

- Reduceri orthopedic
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Pentru manevrele mai sus menţionate se folosesc dezinfectante soluţii care sunt păstrate în

recipiente etichetate corespunzător .

Art.139.4. Manevre care implică soluţii de continuitate cabinet de diabet zaharat, nutriţie şi
boli metabolice

— Injecţii i.m., i.v., intradermice, subcutanate, anestezii locale. Se utilizează : seringi şi ace

sterile de unică folosinţă, mănuşi, vată, leucoplast.

Pentru manevrele mai sus menţionate se folosesc dezinfectante soluţii care sunt păstrate în

recipiente etichetate corespunzător.

IV.10.2. ATRIBUTIILE PERSONALULUI ,
_Art.140 Medicul de specialitate cu profil ortopedie traumatologie, recuperare, medicină fizică

0 şi balneologie şi medicină internă, are următoarele sarcini:

a) examinează pacienţii imediat după internare şi completeî'îză foaia de observaţie în primele 24de ore iar în caz de urgenţă imediat; \
b) formulează diagnosticul iniţial şi instituie trat

c) examinează zilnic pacienţii şi consemneaza foaia de observaţie evoluţia, alimentaţia şi
tratamentul corespunzător; “

ore pe:“baza stării clinice şi a investigaţiilor şi modifică
' iagnosticul iniţial;

d) stabileşte diagnosticul la 72 de
tratamentul iniţial în funcţie de concorfiănţ

e) participă la vizită me şef de secţie şi îi prezintă acestuia situaţia fiecărui pacient pecare îl are în îngrijire;

f) colaborează c medierii şef de secţie pentru stabilirea diagnosticului şi stabilirea conduitei
) terapeutice pentru to ' pa iertţîi» nou intemăţi;

g) controlâîaz şr ăspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfăşurată de către
asistenţă medicală (Str re lucrează;

sÎ"izgoiîisetnnează în foaia de observaţie investigaţiile biologice, funcţionale şi imagistice
nec arer%réţ=i'z'ării şi susţinerii diagnosticului clinic;

€
sai) consemnează zilnic medicaţia în foaia de observaţie şi în condica pentru eliberarea

**r'rîedicamentelor;
Ri

j) consenmează în foaia de observaţie diagnosticul de externare şi codurile( conform CIM 10);

k) întocmeşte epicriza la externare;

]) consemnează în foaia de observaţie evoluţia zilnică a stării clinice a pacientului;

m) consemnează în foaia de observaţie dietă sau terapia nutriţională, după caz
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n) supraveghează tratamentele efectuate de către asistentele medicale iar la nevoie le
efectuează personal;

o) asigură şi răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecţiilor
nozocomiale;

p) controlează şi răspunde de starea de curăţenie în saloane, coridoare si grupuri sanitare;

r) participă la consultaţii cu medicii din alte specialităţi, la examenele paraclinice şila
expertizele medico—legale şi la expertiză capacităţii de muncă;

s) comunică zilnic medicului de gardă cazurile care necesită supraveghere deosebită;

final;

i-a avutmîngrijire; , ,

O
v ) răspunde prompt la solicitările de urgenţă şi la consd marile„din aceste secţîi sau din alte

secţii şi colaborează cu colaborează cu medicii din laboratoare e _ 'ss'ecţiile din
:., \

spital, \“ \
x) desfăşoară o activitate de educaţie samtaraÎişonîvilor şi aparţinătorilor;

y) efectuează consultul medical de speciaîitatela pacienţîi intemăţi în toate secţiile spitalului
sau prezentaţiin Camera de Gardă, de urge esauelectiv, la solicitarea medicului din spital;

z) efectuează ecogratii la bolnăv'iainatiemăţi în spital, la solicitarea medicului curant;

cu

bb) îndeplineste şiălte sarcini stabilite de conducerea spitalului.
\x% '

Art.141 Medicul de specialitate cu profil de diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice, are
următoarele sa ini:

aîaExam'inează pacienţii imediat ce s— a solicitat consultul de specialitate şi consemnează
cons ln'iÎmşoâia de observaţie;
\şşsgţFonnuleazădiagnosticul de specialitate şi instituie tratamentul adecvat;

—- \\„c Examinează zilnic pacienţii pentru care s-a solicitat consultul de specialitate şi consemnează
“în tîîaia de observaţie evoluţia, alimentaţia şi tratamentul corespunzător;

d) Discută cu medicul curant situaţia fiecărui pacient pe care îl are în îngrijire;
e) Controlează activitatea de îngrijire a pacientului legată de specialitatea de diabet şi boli de

nutriţie, desfăşurată de asistentele medicale care îngrijesc fiecare pacient;
t) Consemnează în foile de observaţie investigaţiile biologice necesare precizării şi susţinerii

diagnosticului;
g) Consemneză în foaia de observaţie dieta sau terapia nutriţională la pacienţii la care s-a

solicitat consultul de specialitate;
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h) Asigură consulturile de diabet, nutriţie şi boli metabolice la pacienţii internaţi s-au prezentaţi
la camera de gardă, la solicitarea medicilor din spital;

i) Consemnează în foaia de observaţie consultul de specialitate în care se precizează
suspiciunea diagnostică, indicaţiile de investigaţii clinice şi paraclinice şi tratamentul;

j) Asigură şi răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecţiilor
nosocomiale,

k) Controlează şi răspunde de starea de curăţenie în saloane, coridoare, grupuri sanitare şi
precum şi de cea din blocul alimentar;

]) Participa la raportul de gardă în care se analizează toate evenimentele petrecute în spital
respectivă în ultimele 24 de ore ( cu excepţia sfârşitului de săptămână şi sărbătorilor legalecând
analiza are locin prima zilucrătoare); "

m) Răspunde prompt la solicitările de urgenţă şi la consultările din alte secţii şi colaborează cu
colaborează cu medicii din laboratoarele şi secţiile din spital; „,;11) Se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi participă la
programe de perfecţionare; răspunde de efectuarea creditelor privind educaţia medicală continuă,
necesare pentru obţinerea avizelor anuale de la Colegiul Medicilor pentru certificatul de membru, care
atestă dreptul de liberă practică; "»,

o) Comunică zilnic medicului de gardă cazurile care necesită supraveghere deosebită;
p) Participă şi supraveghează la întocmirea dietelor adecvate de către asistentul medical

dietetician, pe grupe de afecţiuni şi întocmeşte personal dieta la pacienţii cuprobleme speciale;
r) Desfăşoară activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi apăiţinătorilor;
s) Răspunde la alteînsărcinări în situaţii de forţă majoră;
t) Consemneazăin registrul unic de consultaţiiape abinet datele de identificare ale fiecărui

pacrent consultat pavilionul, medicul curant,
diagnosgşăîş

ratamentul;
u) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ndUCerea spitalului, conform competenţelor

profesionale.
, \ \Indeplineste urmatoarele sarcini peşke privind prevenirea si controlul infectiilor

asociate conform Ord.M.S.nr.1101/2016
a) protejarea propriilor pacienţide 'ţiîpacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat,

cu respectarea ghidului de izolare selabo de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţeimedicale;

b) aplicarea procedurikcşsţş,protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de
prevenire a infecţiilor asocr e“vas sterîţei medicale;

c) obţinerea speci L lo'r microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau
suspectă, în confonnita e o rotocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea
tratamentului antibi ”fie <,—

d) răspunde%îstarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
e) consiliere , cienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire

a transmiterii infecţiilor;
Oranfis'tituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea
'

__ _ytuite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
pen “aa preVeni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;
„ „g solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau
\con rm ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor,
implementatăin unitatea sanitară,

h)respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilorin secţii de terapie
intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi,
în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate
asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;
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j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologie la transferul pacienţilor săi
în altă secţie/altă unitate medicală

Art. 142 Asistentulmedical din ambulatorul intergat
a) asistă şi ajută medicul la efectuarea consultaţiilor medicale
b) răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, temperatura şi

aerisirea încăperilor, existenţa rechizitelor şi a imprimatelor necesare activităţii
c) semnalează medicului urgenţa examinării pacientilor
d) terrnometrizează pacientii, maoare functiile vitale, recoltează la indicaţia mediculuiunele probe biologice pentru analize de laborator curente, care nu necesită tehnici speciale şi

efectuarea diferitelor procedurimedicalem ambulatory
e) acordă primul ajutorin caz de urgenţă
t) efectuează la indicaţia medicului, injecţii vaccinări, pansamente,

'

tratamenteprescrise
g) răspunde cu promptitudine la solicitările pacientilor şi informează medicul asupra

oricărei solicitări care se referă laingrijirea medicală a pacientilor v

h) răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezins ţi potrivit normelor în
vigoare ' »

i) primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi util are a\ rumentarului aparaturii
şi utilajelor cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi fol H a mobilierului şi inventarului
moale existentin dotare

j) desfăşoară activitate permanentă de educaţie sani '
»

k) se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său professional
]) completeaza registrul de consultatii„aj ta medicul la intocmirea documentelor, face

raportarile statistice aferente cabinetuluim care luce *

Atribuţiile asistentuluimedical din ambulţâtîzorulintergatin domeniul gestiunii deseurilor
a) aplica procedurile stipulate de codul „procedura
b) aplica metodologia de culegere afdatelorâpentru baza nationala de date privind deseurile
rezultate din activitati medicale “a»Atributii privind sistemul d m'a emerit al calitatii:
a) sa cunoasca si sa respecte

' migrentele sistemului de management al calitaii aplicabile11'1
activitatea depusa
b) sa participe activ la realiz ea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de
calitate sika obiectiv specifice locului de munca
Art.143. Ingrijit a „din cadrul ambulatoriului are în principal următoarele sarcini:

a) efectuează curătăiiîaşi dezinfectiain condiţii corespunzătoare11'1 spaţiul repartizat,

e)v€iirată şi dezinfectează băile şi WC—urile cu materialele şi ustensilele folosite numai în aceste

locuri,

t) transporta rezidurile la tancul de gunoi în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor
corectă în recipiente;

g) curată şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau se transporta rezidurile.
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Atribuţiile ingrijitoarei de curăţenie conformOrdinului MS nr.1226/2012: ,»

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedura;

b) asigira transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura.

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii:

a) să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în

activitatea depusă; ;

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de manageme tul
»”

de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.

V. STRUCTURA FARA PATURI—NON- MEDICALE fV.1. BIROULDE MANAGEMENTAL CALITATII“SERAŞIQIILOR MEDICALE
V.1.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII & \Îkă \

'

Art.l44. Biroul de management al calităţii serviciilcii'vÎÎI-rşe° cale fiuncţionează în subordinea %

“75/2012 al Ministerului Sănătăţii, la
ăţii şi a administraţiei publice locale.

managerului fiind înfiinţat potrivit prevederilor Ordin
nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeauaMinisterului}

Din biroul de management al calităţii servic lor medicale fac parte medici, jurişti, economişti
şi alte categorii profesionale a căror pregăti? gsteţptilă în desfăşurarea activităţile structurii. Membrii
structurii de management al calităţii sewiăilpr medicale vor urmă un curs de pregătire în domeniul
calităţii serviciilor medicale, recunosc eMi'nisterul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de
Sănătate Publică, Management şi He '—ţ1 rÎare în Domeniul Sanitar Bucuresti sau de Autoritatea
Naţională pentru Calificări.

Art.l45. Biroul demâiiagemiint al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal
următoarele activităţi: &…; …

a) Elaborarea împreună cu Consiliul medical, a planului de management al calităţii
serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia. În acest
sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de
sănătate rezultate din analiza chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor se regăsesc în acesta,
funcţie de fondurile financiare la dispoziţie;
,b) Evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii

/ serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către
=Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;

“fac) Informarea periodică a conducerii Spitalului şi a personalului din cadrul acestuia cu
' f\, privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate

şi, după caz, actualizarea acestuia;
d) Coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul Spitalului, a
documentelor calităţii în vederea implementării şi dezvoltării continue la nivelul acestora
a conceptului de ”Calitate“. În accepţiunea prezentului Regulament, prin documentele calităţii
se înţelege totalitatea documentelor şi a înregistrărilor pe baza cărora se organizează şi
funcţionează sistemul de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului
la nivelul Spitalului;
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6) Asigurarea instruirii şi informării permanente a personalului din cadrul Spitalului cuprivire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor desănătate şi siguranţei pacientului;
f) Coordonarea şi evaluarea periodică a procesului de implementare a standardelor adoptatede către AiN.M.C.S., precum şi monitorizarea activităţilor desfăşurate în vederea îmbunătăţiriinivelului de conformitate cu acestea;
g) Măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor fumizate de către Spitalului, inclusiv
investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
h) Coordonarea activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, adatelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al'calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
i) Coordonarea activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare aconformităţii la cerinţele standardelor adoptate de către A.N.M.C.S.;
j) Monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către A.N.M.C.S. a situaţiilor legate deproducerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţiinecesare pregătirii evaluării Spitalului sau monitorizării nivelului de conformitate custandardele adoptate de către A.N.M.C.S,;

' k) Coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din Spitalului, la organizarea şi€ ) desfăşurarea activităţii de audit clinic;—

l) Coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din Spitalului, la organizarea şidesfăşurarea procesului de management al riscurilor;
m) Asigurarea consilierii conducerii Spitalului în domeniul managementului calităţiiserviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului si participarea la elaborarea şi implementareapoliticii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul acestuia;
n) Elaborarea şi înaintarea către conducerea Spitalului a rapoartelor periodice conţinândpropuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute.
0) Asigurarea mecanismelor de relaţionare a tuturor structurilor unităţii în vederea
îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii, fiind îndacest sens obligat săfacă propuneri fundamentate legal;
p) Înaintarea de propuneri fundamentate care susţin implementarea strategiilor şiobiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de comandantul spitalului (prinplanul strategic şi/sau planul de management);
q) Analizarea permanentă a neconformităţilor constatate în derularea proceselor/activităţilorşi înaintarea de propuneri privind luarea de măsuri de îmbunătăţire sau corective ce se impun;\) r) Înaintarea de propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării\ principiilor şi valorilor calităţii, conform misiunii asumate de către spital şi luarea măsurilor
necesare de implementare, dezvoltare şi armonizare a mediului ambiental (cultura
organizaţională) şi culturii calităţii în Spitalului;
s) Monitorizarea condiţiilor de obţinere/menţinere a tuturor certificatelor de calitate
(specifice activităţilor desfăşurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel cum sunt£) acestea menţionate în Lista de verificare nr. Ol - Autorizări şi certificări ale calităţii şi, face
propuneri concrete în acest sens către Consiliul medical/Comitetul director, după caz;\t) Analizarea conţinutului standardelor, criteriilor, cerinţelor şi indicatorilor prevăzuţi de“ Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S, nr. 8/2018 şi stabilirea drumului de parcurs pentru a atingecel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceştia, raportat la resursele aflate la dispoziţiaspitalului, condiţiile concrete şi priorităţile de etapă existente, stabilind în acest sensobiectivele, activităţile, resursele şi termenele de realizare cu responsabiltăţi de implementare &
propunerilor formulate;
11) În situaţia analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de
verificare, propune:

i. un mod de acţiune comun pentru toate microstructurile care implementează
respectivii indicatori:
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ii. modul de monitorizare si evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi
îmbunătăţite;

iii. documentaţia necesară asigurării trasabilităţii proceselor avute în vedere a fi
îmbunătăţite, eliminând documentele şi înscrisurile redundante şi inutile;

iv. activităţile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau
operaţionale, pentru a asigura omogenitatea modului de acţiune;

V. actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de protocoale de
diagnostic si tratament;

vi. proceduri de monitorizare a eticacităţii şi eficienţei procedurilor şi protocoalelor;
vii. echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din personalul

implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale;
Viii.circuitul documentelor, având în vedere siguranţa şi securitatea informaţiilor;
ix. implementarea, conştientizarea şi asumarea procedurilor, protocoalelor promovate,

V.I.2. ATRIBUTIILEPERSONALULUI

Art.146. (1) Responsabilul Managementului Calităţii, numit prin
spitalului, are următoarele atributii: * '

a) Coordonează şi controlează funcţionarea B.M.C.S.M.;
b) Analizează şi avizează procedurile interne ale B.M.C.S.M.;
c) Elaborează şi supune aprobării comandantului Spitalului, planul anual de formare şi

perfecţionare profesională a personalului din subordine;
d) Analizează şi avizează documentele calităţii elaborate la nivelul unităţii sanitare;
e) Analizează şi avizează împreună cu Consiliul medical planul de management al calităţii

serviciilor de sănătate de la nivelul Spitalului;
f) Coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii

serviciilor de sănătate desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre
structurile Spitalului;

g) Coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de sănătate desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul
Spitalului;

h) Elaborează şi înaintează spre aprobare comandantului Spitalului rapoarte/informări
periodice privind activitatea B.M.C.S.M., pe care le aduce la cunoştinţa personalului spitalului,
prin prezentarea acestora la raportul de gardă şi postarea lor pe serverul spitalului, după caz;

*) i) Coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea efectelor\! adverse asociate asistenţei medicale, fără caracter acuzator;
j) Colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul Spitalului în vederea implementării

sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate si sigurantei pacientului;
k) Asigură comunicarea permanentă cu responsabilul zonal cu monitorizarea, desemnat de

către A.N.M.C.S.;
]) Planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind

“»
aimplementarea sistemului de management al calităţii şi siguranţei pacientului la nivelul Spitalului;

fi,? m) În calitate de coordonator al echipei de audit clinic, desfăşoară auditul clinicin baza unei
M,…planiticări anuale, utilizând în acest sens rezultatele rapoartelor de evaluare periodică a

protocoalelor diagnostice si terapeutice puse la dispoziţie de către structurile din cadrul spitalului
abilitate. La solicitarea comandantului spitalului desfăşoară misiuni de audit clinic suplimentare,
atunci când apar evenimente indezirabile;

n) Întocmeşte analize, informări privind stadiul implementării sistemului de management al
calităţii, în cadrul cărora identifică problemele şi propune măsuri de remediere a acestora,
urmărind ulterior punerea în practică a propunerilor adoptate;

itia managerului
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o) În vederea conformării la referinţele, standardele, criteriile, cerinţele şi indicatorii utilizaţi
de către A.N.M.C.S. în procesul de evaluare sau/şi în procesul de monitorizare, întocmeşte
propuneri scrise privind:

- elaborarea şi revizuirea planului strategic de dezvoltare al spitalului, regulamentului de
organizare şi funcţionare, regulamentului intern, procedurilor operaţionale, etc.

— modificări ale organigramei spitalului;

— modificări ale circuitelor funcţionale din cadrul spitalului;

- implementarea unor prevederi normative nou apărute, care privesc sau au legătură cu
managementul calităţii serviciilor medicale;

— îmbunătăţirea oricăruia dintre procesele derulate în cadrul spitalului în contextul în care
constată că acestea determină probleme de calitate sau/şi siguranţă ale părţilor implicate în
acestea;

— implementarea de procese/activităţi noi.

p) Consiliază managerul spitalului privind implementarea şi îmbunătăţirea permanentă a
sistemului de management al calităţii, întocmind la cererea acestuia puncte de vedere bine
documentate — bazate pe realizarea dezideratului de asigurare a legalităţii hotărârilor, prin
studierea şi aplicarea permanentă a legilor, regulamentelor militare, ordinelor şi dispoziţiilor în
vrgoare;

q) Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016
pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate”, în cadrul
procesului de monitorizare de către A.N.M.C.S. a spitalului, asigură permanent, cu
sprijinul Comisiei de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi
siguranţei pacienţilor, tluenţa comunicării inter-instituţionale, în scopul urmăririi de către
A.N.M.C.S. a conformităţii spitalului cu cerinţele standardelor de acreditare şi cu celelalte
prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării, asigurând în acest sens
desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse prin respectiva normă juridică;

(2) R.M.C. participă ca membru sau are statut de invitat permanent, precum şi de secretar, după
caz, la următoarele activităţi/comisii/comitete/consilii:

a) Consiliul de administraţie — asigură secretariatul şedinţelor;
b) Comitetul director —— are statut de invitat permanent şi asigură secretariatul şedinţelor;
c) Consiliul medical — are statut de invitat permanent şi asigură secretariatul şedinţelor prin

personalul din subordine;
d) Comisia de monitarizare — este membru permanent al acesteia şi asigură secretariatul

şedinţelor prin personalul din subordine;
e) Comisia de coordonare şi implementare a managementului calităţii serviciilor medicale şi

siguranţei pacienţilor — asigură secretariatul şedinţelor;
f) Şedinţele managerului — participă la şedinţele zilnice ordinare precum şi la cele extraordinare

când este nominalizat;
, g) Rapoartele de gardă zilnice — are statut de invitat permanent;
(3) Pe parcursul activităţilor menţionate la alineatul precedent R.M.C. are obligaţia de a consilia
conducerea Spitalului în toate problemele care pot avea legătură cu îmbunătăţirea proceselor /
activităţilor din cadrul spitalului, oferind în acest sens soluţii viabile, în concordanţă cu prevederile
actelor normative în vigoare incidente

V.2. COMPARTIMENTULDE EVALUARE ŞI STATISTICAMEDICALA
V.2.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII
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Art.147 (l) Compartimentul de evaluare şi statistică medicală reprezintă o structură de sine
stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului , care colectează şi centralizează datele satistice ale
spitalului şi efectuează toate statisticele necesare în domeniul medical.

Compartimentul de evaluare şi statistică medicală este subordonat managerului şi coordonează
şi activitatea compartimentului de internări.

(2) Acest compartiment are în principal, următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea informatică din cadrul spitalului care are legatură strictă cu
serviciile medicale prestate la nivel de spital, luând măsurile necesare pentru colaborarea în cele mai
bune condiţii cu biroul de informatică din cadrul unităţii;

b) participă la aplicarea sistemului informaţional al spitalului privind serviciile de'săriătate;

c) este responsabil pentru organizarea bazelor de date ale spitalului, verificarea şi codificarea
informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

d) colectează şi prelucrează lunar datele transmise de secţii şiqaboratoare, în vederea întocmirii
raportului de decontare a serviciilor medicale prestate; î \\„

&,; \
%

e) colaborează cu celelalte structuri ale spitalului pe prăblâg \legate de statistică medicală;
\\ '%

f) întocmeşte şi transmite conform reglementările “in vigoare datele statistice specifice,
solicitate de instituţiile abilitate: Ministerul Sănătăţii,“Dirécţia de Sănătate Publică Prahova, Casă de
Asigurări de Sănătate Prahova, Direcţia Judeţeană de Statistică, etc.;

g) pune la dispoziţia tuturor structtf'uşor interne datele solicitate, iar la dispoziţia structurilor
externe date statistice medicale, cu acordul managerului spitalului şi în conformitate cu legislaţiain
vigoare;

i) transmite informari operative despre indicatorii realizaţi, managerului spitalului, membrilor
comitetului directory celorlalte persoane cu atribuţii de decizie,

j) asigură raportareasi ulterior validarea cazurilor1n sistem DRG;

„k)=realrî%aza
şi verifică exporturile de date (pacienţi, consum de medicamente) în sistemul

m) introduce chestionarele de satisfacţie a pacienţilor şi prelucrează datele obţinute

n) participă la monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă ai spitalului, prin furnizarea
datelor şi cifrelor corecte necesare calculării acestora;

o) la nivelul acestui birou sunt îndeplinite şi orice alte sarcini, stabilite de conducerea spitalului
şi care sunt în legatură cu competenţa personalului încadrat;
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(3) Compartimentul de internări desfăşoară următoarele activităţi:

a) activitatea de informare a tuturor persoanelor care se adresează instituţiei, personal sau
telefonic, şi directionarea acestora către cabinetele de consultaţii sau către secţii, în cazul internării;

b) întocmirea foii de observaţie clinică generală, pentru toate tipurile de internări din spital;

c) asigurarea activităţii de registratură pentru documentelemedicale eliberate;

d) operarea externării bolnavilor din secţii, în registrul general de internări;

e) întocmirea foii zilnice de alimentaţie pe spital;

f) întocmirea situaţiilor statistice permanente cu privire la mişcarea bolnavil/ér;

g) eliberarea de copii după actele medicale din foaia de observaţie, solici fe e pacient;

h) încasarea contravalorii serviciilor medicale acordate la cererea bolnavilor;Serviciul de
evaluare şi statistică medicală păstrează evidenţa statistică a mişcăriv ol'navilorin spital.

V.2.2.ATRIBUTIIPERSONAL m$}?Art.148 Economistul compartimentului de evalu*e\$ţias_atşaîistică medicală, are în principal
următoarele sarcini: &&“

a) Răspunde de raportările statistice către S&ŞBMS, CNAS şi DSPPH:
„]

Răspunde de raportarea datelor în fonnat elă'cţronic astfel:
,!”

DRG

l. lunar, până la dată de} iallu ifurmătoare celei pentru care se face raportarea;
… '(x %—

2. trimestrial, în pedo'adaî4518 a lunii următoare trimestrului încheiat

1, datele c mice la nivel de pacient sunt preluate prin reţeaua informaţională a spitalului şi
exportate în programul DRG;

,. „\i din soft-ul DRG se face transferul de date criptat cu sotî—ul PGP şi cheia de criptare\\ tâlului;

se încarcă fişierele exportate pe site-ul www.drg.ro;

b) Lunar şi trimestrial importă din SIUI fişierele de feedback care ulterior se importă în
DRG şi se analizează cazurile invalidate conform ORDIN nr. 182 din 22 martie 2017 privind
aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de
pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de
evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se
solicită reconfirmarea .

Procedura de revalidare la regularizarea trimestrială:
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b) Trimestrial

- Până la dată de 25 se completează actele necesare decontării serviciilor medicale spitaliceşti
pentru trimestrul anterior (regularizarea). Procedura este aceeaşi că şi la lună.

— In vederea încheierii anuale a Contractului de furnizare de servicii medicale răspunde de
elaborarea, completarea anexelor solicitate.

- Va efectua raportarea serviciilor medicalein aplicaţia SIUI pentru cazurile DRG Cronici
Spitalizare de zi.

- Răspunde de realizarea anexelor lunare necesare decontării lunare, trimestriale a Sergacnlor
medicale. "*:—-

DSPPH

\Va răspunde de întocmirea Dărilor de Seama trimestriale şi anualeqcătreD. PPH.

- Răspunde de evaluarea activităţii spitalului în ceea ce priveşte derularea Contractului de
furnizare de servicii medicale încheiat cu CASPH "%

- Răspunde de evaluarea activităţii secţiilor în ceea c'e/priveste derularea contractelor încheiate
de către medicii şefi de secţii.

<<
'

. .. „ , „, . . ,.) \ _ , . „ ..
— Va informa secţiile in legatura cu indicato Î rîa izaţr in cursul lunii.\ _

- Va ţine legătură cu conducerea sigita lui, serviciul contabilitate în vederea realizării
indicatorilor financiari.

- Va ajută la bună desfăşurarea a rîitaţiiin cadrul serviciului, răspunzînd de promtitudinea şi
corectitudinea datelor şi lucrărilor sol1c1tate

- Va informa secţiileîfiélggătură cu indicatorii realizaţi în cursul lunii;

— Va ţine legă- ra u conducerea spitatului, serviciul contabilitate în vederea realizării
indicatorilor tinanci

— Va ajutână desfăşurare a activităţii în cadrul serviciului , răspunzînd de promtitudinea şi

corectitudineadatelor şi lucrărilor cerute;
%,}

ă,)SéJregăteŞte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi poate participa la

programele de perfecţionare organizate;

— Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —

conform normelor în vigoare;

- Întocmeşte pontajul lunar de lucru, precum şi programarea concediilor de odihnă şi răspunde
de respectarea acestora, asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;

- Stabileşte atribuţiile şi elaborează fişa postului pentru personalul din subordine, pe care o
înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu prevederile legale;
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C

- Propune conducerii un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital;

- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, conform competenţelor
profesionale.

Art.149 Statisticianulmedical, are în principal următoarele sarcini:
a) în exercitarea profesiei, statisticianul medical îşi desfăşoară activitatea în spital în mod

responsabil, conform reglementărilor profesionale sub îndrumarea şi supravegherea asistenţuLui
şef;inregistrează intemările şi extemările bolnavilor din spitalin registrul de consultaţii din carrier " de
gardă, precum şi în programul informatic şi răspunde de exactitatea datelor înregistrate; —

'
'

b) răspunde de înregistrarea datelor privind identitatea pacienţilor internaţi;

c) efectuează şi răspunde de de înregistrarea corectă a informaţiilor care formează 'Setul minim
de date ale pacientului (inclusiv date de contact aparţinători — nr telefon) în evidenţă unică pe spital, pe
baza documentelor de identitate, adeverinţă de salariat/cupon pensie, bilet.,de“trimitere/intemare,atât în
format electronic cât şi în format pe suport de hârtie (FSZ/FOCG, Reg trude intemare/consultaţii);

d) informează pacienţii asupra obligativităţii respectării r gu amentului de ordine interioară
(inclusiv respectarea programului de vizită de către aparţînători);

e) verifică şi răspunde de ataşarea la FOCG/FSZ a Angajamentului de respectare a normelor de
conduită pe parcursul spitalizării pacientului şi Consimţământului informat al pacientului şi a
rezultatelor de la investigaţiile efectuate; ='

f) cunoaşte şi respectă prevederile refe 'toare la păstrarea anonimatului pacienţilor şi a
confidenţialităţii privind internarea şi tratanţwntul aspunde de păstrarea secretului profesional; oferă
informaţii aparţinătorilor, numai în interéstilâp“ Îenţilor şi în limita competenţelor sale (poate transmite
telefonic numele medicului şi secţia aţăste internat pacientul);

13„J:
(limitat la informaţiile electronice cu privire la pacient, conform
$ la aplicaţia din sistemul informatic);

g) cunoaşte şi respect]
_

reglementărilor interne (paro'l de°a

h) ţine legătura „.“-$ ciul statistică al spitalului şi răspunde de termenele de predare a
FSZ/FOCG cu toate egrstrările verificate şi documentele anexate (inclusiv decontul pacientului);

i) aduce laEnnoştmţă asistenţei din camera de gardă sau semnalează personal medicul de gardă
asupra urgen lormedicale;

cor ă ajutor permanent asistenţei medicale din cameia de gardă şi răspunde cu
„

, dine solicitărilor acesteia;

k) întocmeşte evidenţa locurilor libere din pavilion/secţie şi le comunică medicului de gardă;

l) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, aparatură din dotare;

m) informează asistenţă şefa asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de
muncă;

n) supraveghează şi răspunde de starea de curăţenie din camera de gardă şi a sălii de aşteptare;
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o) păstrează la îndemână dosarul cu numerele de telefon ale personalului secţiei/spitalului;

p) poartă în permanenţă echipamentul de protecţie, conform prevederilor Precauţiunilor
Universale; echipamentul va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a
aspectului estetic personal;

r) poartă în permanenţă, ecusonul inscripţionat cu numele şi profesia, poziţionat în loc vizibil şi
uşor de citit;

s) răspunde de respectarea termenelor, de eficienţa şi calitatea activităţii, raspund

care se ocupă în cadrul sarcinilor ce-i revin;

t) respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicinăMmuncii;

u) respectă măsurile de protecţie a muncii si normele PSI;

v) prestează activitate zilnică conform graficului de muncă Stablit, pe ture, şi efectuează
O concediul legal de odihnă conform planificării aprobate de şeful secţ're —

x) semnează zilnic şi la timp în condica de prezenta„ţgifîişîale muncă se consemnează zilnic
în condicile de prezenţă, cu trecerea orei deincepere ş1 orei & nare a programului de lucru;

2) are un comportament etic faţă de pacienţi ., a mărişi celelalte persoane cu care vine în
contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unu1 lirnb'aj politicos şi a unei conduite civilizate faţă
de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în cadrul secţiei/spitalului;

aa)in cazulin care identifică dovezi despre unele neregularităţi, posibile fraude, corupţie sau
orice activitate care aduce prejudiciu “ez— gine spitalului, chiar dacă depăşesc nivelul propriu de
management, are sarcina să aducă 1 cum ihţa conducerii spitalului, fără a putea fi sancţionat sau
recompensat pentru acest fapt, <; "

&.
bb) răspunde în

6%ng
cazul chemării şi imediatin cazul alarmei generale; aduce la

cunoştinţă responsabilului obilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de
le deosebite, cum ar fi decesin familie, îmbolnăviri etc.);

<surfiâtăconstituite pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-
financiară Şi administrativ-gospodărească.

Art.151.Compartimentele funcţionale se pot constitui în funcţie de volumul de muncă,
complexitatea, importanţa activităţii precum şi numărul de personal: în servicii, birouri sau
compartimente.
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Art.152. Activitatea economico-financiară şi administrativ gospodărească din cadrul
Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga se asigmi'ă prin următoarele servicii, birouri si
compartimente:

1. Compartimentul Financiar-Contabilitate;

2. Compartiment R.U.N.O.S.

3. Compartimentul juridic

4. Compartimentul achiziţii publice, contractare

5. Compartiment religios

7. Serviciul administrativ

/ . . . . . r
= - Compartiment aprovmonare- administrativ

— magazie;

- Compartiment deservire generală

—transport

- spălătorie

— atelier croitorie-lenjerie

-dietctică şi bloc a i'f'nQ tar-„:,

.?
.

„.51'. ATRIBUTII COMPARTIMENTFINANCIAR-CONTABILITATE
' Ar—t.153.Compartimentul financiar—contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la
timp a înregistrărilor;

b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor şi luarea măsurilor necesare, împreună cu
celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără
mişcare sau mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

c) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a a situaţiilor financiare
trimestriale şi anuale;
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d) exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;

e) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităţii;

f) asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;

g) organizarea evidenţelor contabilă şi de gestiune, ţinerea lor corecte şi la zi;

11) ţine evidenţa ALOP şi urmăreşte raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

i) organizarea inventarierii patrimoniului instituţiei; ,

j) asigurarea îndeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarîlor constituirea
garanţiilor şi reţinerii ratelor; ' '

, k) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a fomuşielé,Q
1) asigurarea pregătirii profesionale pentru personalul angajat;

i

m) întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activită
de măsuri corespunzătoare;

; coriomice din instituţie şi propunerea

n) întocmirea studiilor privind costuri co'<> rve pe diverşi indicatori: zi spitalizare pat
efectiv ocupat bolnav etc. comparativ pe se'eiile in unitate, analiză cauzelor care determină
diferenţele şi propunerea eliminării celor sub ctivevş,

o) analizarea şi pregătirea din'punétme vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării
mijloacelor materiale şi băneşti puse la ”(1 poziţia unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea
cheltuielilor neeconomice şi inop „(r'-ie;

“

p) întocmirea proiectărgibugetelor de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare;

) q) asigurarea efeécw“ii—corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor

de încasăéiăîéaţi'în numerar;

r) asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita
creditelor aprobate;

verificarea documentelor justificative de cheltuieli, sub aspectul formei, conţinutului şi
tăţii operaţiunii;

V.3.1.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.154 Şeful compartimentului financiar — contabilitate are în principal următoarele

sarcini:
l. Participa la evidenţă contabila şi la verificarea înregistrărilor din contabilitate aferente

următoarelor conturi:

- 1 17 — Rezultatul reportat;
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— 121 — Rezultatul patrimonial;

- 421 — Salarii datorate personalului;

- 423 * Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate;

- 425 — Avansuri datorate personalului;

- 427 — Reţineri din salarii si din alte drepturi datorate;
V _

_ __

— 428 — Alte datorii şi creanţe în legura cu personalul; *
- 431 — Contribuţii angajator ;

— 437 — Asigurări pentru şomaj; ,;
- 444 — Impozitul pe venit din salarii şi din alte drepturi;

- 461 — Debitori;

— 550 — Disponibil din fonduri cu destinaţie specială g n estionăii;

- 560 — Disponibil curent;

- 641 — Cheltuieli cu salariile personalului;

— 645 — Cheltuieli privind asigurăril „321%

- 666 — Cheltuieli cu dobânzil

2.

“\;“ ŞaAnalizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri
c m\âpunzătoare;

f) Răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă;

g) Răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;

h) Organizează evidenţele tehnico-operative şi gestionare, şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi;
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i) Organizează şi urmăreşte inventarierea patrimoniului unităţii şi ia măsuri de reglare a
diferenţelor constatate; asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a documentelor cu regim
special;

j) Organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele din serviciu;

k) Asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor de
încasări şi plăţi în numerar;

1) Verifică trimestrial evidenţa mijloacelor fixe ;

m) Verifică activitatea de ALOP şi înregistrarea angajamentelor bugetare şi legale “*

n) Verifică lunar fişele de cont ;

o) Întocmeşte notele contabile pentru conturile enumerate la pct.l în baza documentelor
justificative ( extrase de cont, state de salarii , situţie recapitulativă salarii, cheltuieli cu dobânzile,
situatii financiare, etc.); 5“

p) Verifică existenţei obligaţiei de plată , care se realiz az;
justificative din care să rezulte pretenţia creditorului, pregîăgifrealitatea „serviciului efectuat“
bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile rest fişsăîâdu ă caz, existen a unui titlu carep &. ex \, P
să justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, 30023“? *griănt etc.), pentru conturile de la pct 1.' w“?

q) Organizează întocmirea instrumentelorde p „taăşi documentelor de acceptare sau refuz a
plăţii; '

“

: „
stocul de medicamente aferente programelor naţionale de sănătate

'

Si tre compartimentul statistică;

&)“îljriînestnal inventariază prin sondaj gestiunea avută în evidenţă întocmind un proces verbal
A *

. ,:—de cypsfaţggg;
%

x) "ţine evidenţă concediilor medicale de recuperat.

y) Tine evidenţă conturilor avute în responsabilitate, cronologic, analitic, pe surse de finanţare
şi pe articole bugetare şi centre de cost, după caz;

2) Urmăreşte întocmirea corectă şi la termen a balanţelor de verificare şi confruntă evidenţă
sintetică cu cea analitică;

aa) Întocmeşte lunar raportările „Anexe execuţie” (on-line) în sistemul informatic pentru
raportări financiare al ASSMB-ului;
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bb) Tine evidenţă fondului pentru handicapaţi;

cc) Organizează şi coordonează activitatea serviciului financiar contabilitate

dd) Urmăreşte întocmirea la termen a balanţelor de verificare şi confruntă evidenţa sintetică cu
cea analitică.

ee) Asigură efectuarea corectă a înregistrărilor financiare şi corectează erorile constatate în
înregistrarea operaţiunilor financiar contabile.

ff) Efectuează controlul periodic al casieriei, verifică existenţa faptică a numerarului şi acelorlalte valori aflate în casă, confruntă rezultatele cu datele din evidenţa contabilă. ' **;

gg) Urmăreşte lichidarea debitelor, clienţilor, creditorilor şi fumizorilor p _)n“ preluarea
soldurilor de la salariatul care ţine evidenţă acestor conturi. " \

hh) Participă la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi la elaborarea"sit11aţiilor lunare şi
trimestriale, cerute de persoanele sau instituţiile abilitate;

ii) Participă la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi lunare;

jj) Participa la inventarierea anuală a patrimoniului;& „

kk) Lunar validează toate notele contabile du „şiiăîliizariea înregistrărilor, dar nu mai târziu de15 ale lunii în curs pentru luna precedentă; &
>

11) Indosariază documentele cu care lucreazgîşi supervizează arhivarea lor;
„

„ &
mm) Colaborează la ţinerea core'ctăîşi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi lasalvarea datelor informatice; '

tivttăţii serviciului pe perioada concediilor de odihnă/medicale/tărănn) Asigură continui/1%
gîlor;plată/absenţelor de orice fe

) oo) Răspunde fie
“' compartimentului

'Spectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul'

care ibcoordonează;

pp) Îndep meşte orice alte sarcini specifice domeniului de activitate, prevăzute de legislaţia în
vigoare saurstăbâlite de conducerea spitalului.

=?

fff %.ţ—SS. Economistul/contabiluldin cadrul compartimentului financiar - contabilitate are
pririeip ] următoarele sarcini:

(€.? V XI) Asigura evidenţă contabila a conturilor:
“°", - 303—Materiale de natură obiectelor de inventar;

- 307- Materiale în prelucrare;

— 401- Furnizori (obiecte de inventar);
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Urmăreşte obiectele de inventar de la referat, comandă ,N.I.R. si repartizarea lor pe secţii şicabinete de specialitate şi birouri, precum şi punerea în funcţiune a acestora (proces verbal punere înfuncţiune, proces verbal instalare şi instruire);

Alte conturi care intră în corespondenţă cu conturile mai sus menţionate, conform Ordinuluiministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelormetodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturipentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministruluifinanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Verifică existenţa obligaţiei de plată , care se realizează prin verificarea documentelorjustificative din care să rezulte pretenţia creditorului, precum şi realitatea „serviciului efectuat“(bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după caz, existenţa unuţttitlu careisă justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, acord de grant etc.), pentru c turile dela pct 1.
a) Înregistrează facturile de obiecte de inventar;

b) Lunar, efectuează punctajul împreună cu persoanele ce au atribuţ „, estionare, referitor la„:) intrările/ ieşirile şi stocul gestiunilor;

d) Tine evidenţă conturilor avute în responsa '11»

şi pe articole bugetare şi centre de cost, după caz; &?

e) Sesizează şi informează conducer/eâa fiică-gemă stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă;(“ \
„&

\jâge'stiunea avută în evidenţă, întocmind un proces verbal
f) Trimestrial inventariază prin [son

de constatare;

g) Întocmeşte situaţiiă,
' fate de organele abilitate, piivind obiectele de inventar;

anuală a patrimoniului;h) Participa la
ină;Z*)

i)Anua1 centri” i/ze
\\ăţreferatele

din secţii care solicită achiziţionarea de obiecte de inventar;

j) Facexparterdm comisiile de recepţie şi casare a obiectelor de inventar;
„"—, ,/kîelpktocmeşte documentaţia de casare a obiectelor de inventar pe baza propunerilor făcute de

kl) Centralizează propunerile de casare & obiectelor de inventar;

m) Anual întocmeşte registrul inventar;

n) Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor;

o) Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi lasalvarea datelor informatice;
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p) Îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu dată de conducerea unităţii, conform
competenţelor profesionale;

r) Îşi îmbunătăţeşte permanent nivelul pregătirii profesionale, prin studiu individual saucursuri de perfecţionare.

Art.156. Casierul din cadrul compartimentului financiar - contabilitate are în principalurmătoarele sarcini, conform Decretului nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor decasă ale instutuţiilor publice: &a) Tine evidenţă, zilnic, a operaţiunilor de încasări şi plăti în numerar derulate de instituţie;
;b) Complecteaza registrul de casă în lei şi înscrie în registru operaţiunile efectuat (dispoziţîide încasare/plata, deconturi); »" '

c) Efectuează încasări în numerar reprezentând: avansuri neutilizate, veniturisau orice alte
sume cuvenite instituţiei, pe baza documentelor justificative întocmind chitanţă;

d) Efectuează plăti în numerar, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de& credite şi vizate pentru controlul financiar preventiv propriu, sum l "torate terţelor persoanefizice/juridice, în cadrul operaţiunilor acceptate în numerar; ' '

e) Verifică documentele justificative referitoare la plă ,
aăări în numerar;

f) Predă zilnic exemplarul nr. 2 al registrulţgi-şrde casă, însoţit de documentele justificative,
pentru întocmirea notei contabile persoanei cu atriblîîţîiiîniacest sens;

g) Efectuează operaţiuni cu trezoreriăq-mşţcare extrase, depuneri şi ridicări numerar etc),verifică seturile de documente pentru plătă %îîreslegătură cu trezoreria în ceea ce priveşte atribuţiilece-i revin; '%“ ,”

h) Ridică şi depune n
deschise la trezorerie;

*,“)

cmeşte zilnic situaţia disponibilului în numerar al instituţiei şi răspunde de existenţaat'zi şi completă a extraselor de cont, pe surse de finanţare şi articole bugetare;

,in) Îndosariază cronologic documentele cu care lucrează sau care îi sunt puse la dispoziţie de»,alte posturi şi supervizează arhivarea lor;

n) Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile;

o) Întocmeşte facturile pentru clienţi;

p) Îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu dată de conducerea unităţii;
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q) Îşi îmbunătăţeşte permanent nivelul pregătirii profesionale, prin studiu individual sau cursuride perfecţionare.

r) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicină muncii —conform normelor în vigoare;

s) Asigură continuitatea activităţîi pe perioada concediilor de odihnă/medicale/tărăplată/absenţelor de orice fel;

t) Îndeplineşte orice alte sarcini specifice domeniului de activitate, prevăzute de legiélaţi _i
'

vigoare sau stabilite de conducerea spitalului.
- \,

V.3.2.1.ATRIBUTII COMPARTIMENTR.U.N.O.S

Art.157. Compartimentul R.U.N.O.S. — are în principal următoarele atfibu
a) întocmirea statului de funcţiuni, conform normelor de structură aprobate, pentru toatecategoriile de personal; V

b) asigurarea încadrării personalului de execuţie, de toate Ş'tegoriil'e, potrivit statului defuncţiuni şi respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare a ind'i toarelor de studii şi stagiu;
'c) efectuarea controlului prestării muncii, atât în cadrul 'o ămului de lucru cât şi în afaraacestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.);

(1) asigurarea acordării drepturilor de salarizare ca: 3 bază, spor de vechime în muncă,spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, gărzi, „ind mnizaţii, concedii de odihnă, concediimedicale, premii anuale şi alte drepturi băneşti; ' i

e) întocmirea contractelor de muncă pentrucpers'o'nalul de execuţie nou încadrat;t) întocmirea fişelor de solicitare a cont .olului medical la angajare şi periodic;g) întocmirea şi ţinerea la zi a carnetele adefmuncă şi a registrului de evidenţă a salariaţilor;h) întocmirea dosarelor cerute de le,/"slaţia în vigoare, în vederea pensionării;i) elaborarea pe baza datelor funii e'iîsecţii, servicii, birouri, a planului de învăţământ anualşi de perspectivă (perfecţionări, rec' 132)
„

.şe mă statistice;j) asigurarea întocmirii dagk) colaborează cu şefii “ide 'bfrouri, secţii medicale şi celelalte compartimente de muncă dinstructura unităţii pentru real ea%ar*cinilorpe linie de management resurse umane;1) asigură gestiop Ldpbumentelor personale şi a celorlalte documente de evidenţă privindpersonalul spitalului; '\' &;\
luărăfi privind numirea sau eliberarea în/din funcţii a salariaţilor, precum şi

a spijinul de specialitate necesar organizării şi desfăşurării activităţii de evaluareprofesionalăa
. 'aţilor spitalului, potrivit instrucţiunilor specifice în acest domeniu;o evăl ază şi analizează datele din documentele de evidenţă conform legii şi face propuneri

“, 'întocmeşte lucrările pentru promovarea în funcţii, respectiv a sporurilor de vechimeefîsonalul spitalului;
.p) la cererea persoanelor şi a instituţiilor interesate, eliberează adeverinţe ori face comunicări“fe toare la vechimea în muncă ori în diferite funcţii, grupă de muncă, precum şi alte date ce rezultă"din documentele de evidenţă a personalului.

V.3.2.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.158 Economistul compartimentului R.U.N.O.S. are în principal următoarele sarcini:a) Întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al spitalului;b) Executa activitatea compartimentului RUNOS şi urmăreşte aplicarea normelor legale învigoare;

I) În domeniul recrutare, selecţie , angajare :
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- stabilirea criteriilor de recrutare si selecţie ;

— angajarea şi repartizarea pe posturi ;
— încheierea contractelor individuale de muncă ;

- desfacerea contractelor de muncă ;
- integrarea noilor angajaţi ;

— evidenţa personalului ;
— controlul respectării disciplinei muncii .

2) În domeniul motivare, salarizare :

- evaluarea performanţelor angajaţilor;
— aplicareain mod corespunzător al prevederilor legalein domeniul salarizării;

3) În domeniul calificării şi perfecţionării profesionale;
- stabilirea nevoilor de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; &
- elaborarea programelor de pregătire şi de perfecţionare, precum şi urmărirea apli

4) În domeniul promovării personalului:
- organizarea concursurilor de promovare;

5) În domeniul stabilirii necesarului de personal:
— normareamuncii;-descrierea şi analiza posturilor, elaborarea fişelor postului; „,

. ,
c) Stabileşte necesarul de personal al spitalului, ţinând seama atât de cerinţele impuse de

desfăşurarein condiţii optime a activităţii în cadrul acesteia, cât“ '

care iau în considerare: structura unităţii pe număr de paturi şi n arul de personal, pe funcţii şi grade
profesionale, corespunzător acestei structuri; \

d) Întocmeşte şi reactualizează periodic Statul de fu,
e) Asigură încadrarea personalului pe funcţii şi

corespunzător condiţiilor de studii şi vechime;
f) Asigură încadrarea personaluluiin limitele grilelşor de salarizare legale;
g) Tine evidenţa declaraţiilor de avere ale personalului cu funcţii de conducere din cadrul

spitalului;
h) Evaluează posturile vacante dinQŞtatu de funcţii şi organizează, împreună cu managementul la

vârf, scoaterea la concurs a acestor p'os n conformitate cu prevederile legale… vigoare;
i) Întocmeşte dosarele de 64353 le solicitanţilor posturilor, verificând conformitatea şi

originalitatea actelor depuse %acăa '

j) Întruneşte comisia d mare si de contestatie şi organizează concursul propriu-zis pentru
concurenţii care au trec făăgţiăhervrul de preselecţie;

k) Întocmeşte conforinAŞîgii formele de angajare ale concurenţilor care au promovat concursul şi
stabileşte, de comu ac%“rd u conducerea unităţii, perioadele de probă ale noilor angajaţi, în limitele
prevăzute de CodÎîlWluncii;

1) Întocmeştecofftractele individuale de muncă şi deciziile de angajare ale noilor angajaţi, precum
şi,când 65,5: azul, acte adiţionale la contractele individuale de muncă;

m)Colz_1l5“o,ţJsvză cu sefii de secţii, laboratoare şi compartimente la întocmirea Fişei postului pentru
fiecare wat, asigură distribuţia acesteia titularului şi o anexează la contractul individual de muncă

talului;
ofesionale conform Ştatului de funcţii,

afer t, <,( nîgîiîtocmeşte dosarele individuale ale angajaţilorin conformitate cu legislaţiain vigoare,
o) Prezintă periodic conducerii spitalului situaţia drepturilor salariale ale angajaţilor ce decurg din

lege(salarii, sporuri, indemnizaţii etc.) în vederea dimensionăn'ijudicioase a cheltuielilor cu salariile;
p) Coordonează anual evaluarea gradului de performanţă al angajaţilor şi urmăreşte aplicarea unor

forme de salarizare stimulative, în concordanţă cu importanţa şi rezultatele muncii depuse;
q) Tine evidenta cursurilor de perfecţionare continuă de către angajaţii unităţii, în vederea

asigurării unei calităţi a muncii corespunzătoare necesităţilor organizaţiei sanitare;
r) Tine evidenţa computerizată a personalului spitalului şi actualizează permanent baza de date

operând modificările ce intervin cu privire la : începere/încetare raporturi de muncă, stare civilă,
funcţie, loc de muncă, nivel salarial, drepturi salariale suplimentare, deduceri suplimentare etc,;
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s) Actualizează permanent şi păstrează evidenţa salariaţilor şi în funcţie de casele de asigurări de
sănătate de care aceştia aparţin;

t) Explică salariaţilor, la solicitarea acestora, diferite probleme legate de resurse umane, normare,
organizare, salarizare care îi privesc personal;

u) Răspunde de orice inadvertenţă dintre documentele originale şi înregistrările efectuate în
diferite documente ce intră… competenţa sa (calculul pontajelor, dosare de pensionare, adeverinţe,
situaţii, raportări etc);

v) La solicitările angajaţilor, eliberează: adeverinţe de venit, adeverinţe privind concediul medical
precum şi adeverinţe care atestă calitatea de salariaţi şi asiguraţi a acestora; ,w)Îndeplineşte orice alte sarcini specifice domeniului de activitate, prevăzute de legislaţia în
vigoare sau stabilite de conducerea spitalului.

x) Colectează, îndosariază şi păstrează actele fiecărui angajatin dosarul individualaly) acestuia »

z) Tine evidenţa angajaţilor organizaţiei pe suport informatic, în Regis.
angajaţilor.

aa)Tine evidenţa vechimiiin muncă a salariaţilor şi stabileşte, pe baza acesteiaşprocentulde sporde vechime la care aceştia au dreptul, respectiv numărul de zile de concediu de odihnă anual,
conform Codului Muncii şi legislaţiei11'1 vigoare.

bb) Tine evidenţa prezenţei salariaţilorin fiecare lună, prin olectarea şi îndosarierea Foilor
collective de prezenţă lunară.

cc)Tine evidenţa concediilor de odihnă anuale ale salariaţii
conform programării. '

dd) Tine evidenţa concediilor medicale,
motivate/nemotivate etc. ale salariaţilor

ee)Colaborează cu şefii secţiilor şi compartmlene'l
resurselor umane din subordinea acestora.

ff) Întocmeşte dosarele de pensionare ale angajaţilor

de evidenţă a

,__ şi . urmăreşte efectuarea acestora

aţa-xcoţicediilor fără plată, a absenţelor

gg) Participă la întocmirea diferitelor/Situaţii şi raportări privind probleme de resurse
umane,normare, organizare, salarizare

hh) Întocmeşte nota de lichidare a salariatului… momentul încetării raporturilor de muncă
dintre acesta şi spital. au} '

ii) Răspunde de îndeplinireă“sa
jj) individual de muncă 45 '

V.3.3. l. ATRIBU OMPARTIMENTJURIDIC
Art.159.C0mpart1mentul juridic este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:

a. acordarea asi te ţei<juridice pentru spital;
b. avizarea sice semnarea actelor cu caracter juridic si cele care pot angaja răspunderea
patrimonială aspita ului, precumsi orice alte acte care produc efecte juridice;
c.part1c1pa“rea,la negociereasi încheierea contractelor,
b redactareacererilor de chemarein judecată, de exercitare a căilor de atac;

[ilor ce îi revin conform prezentei Fişe a postului şi Contractului

,e; ap “Targa intereselor spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor' decatdreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri
& prevăzute de lege
\d. redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Spitalului;
e, preocuparea pentru obţinerea titlurilor executorii şi sesizarea directorului financiar-contabilin
vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar
pentru realizarea altor drepturi sesizarea organelor de executare silită competente;f verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
g. participarea alături de alti membriin comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul
spitalului;
h. redactarea de documente/acte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a
sefilor de secţie/laborator/serviCiu/compartiment;
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i. urmărirea, semnalizarea şi transmiterea zilnică organelor de conducere, precum şi serviciilor
interesate a noilor acte normative apărutesi atribuţiile ce le revin din acestea;
j. contribuirea prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii apărarea proprietăţilor
publice şi private a statului aflatein administrarea spitalului, precum şi la buna gospodărire a
mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu,
k. semnalizarea organelor competente a cazurilor de aplicare neuniformă a actelor normative şi
când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
]. analizareaimpreună cu biroul financiar-contabil, cu compartimentul de audit intern şi cu alte
compartimente interesate, a modului în care sunt respectate dispozitiile legalein desfăşurarea
activităţii spitalului, precum şi persoanele şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului—
public sau infracţiuni;
m. redactarea şi elaborarea contractelor, în general; contractelor de prestări servicii/contractelor de
colaborare, cu firme sau persoane fizice, redactarea proceselor verbale ale Consiliului de
Administraţie şi ale ComitetuluiDirector,in vederea respectării normelor legalein vigoare;
n. ţinerea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitoiul
Oficial al României, Partea I şi a celor cu caracter general, sau a cele e privesc problemele
financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea spitalului,
o asigurarea, de consultanţă juridică tuturor compartimentelor spitalulur;
p. asigurarea informării personalului, cu privire la actele normatî vn
activitate al spitalului;
q. respectă secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în că
r. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic

părute, din domeniul de

V.3.3.2 ATRIBUTII PERSONAL
Art.160 Consilierul juridic din cadrul corn mineritului juridic are urmatoarele atributii:
a) Avizează şi contrasemnează actele cpcaracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot

angaja răspunderea patrimonială a spitalului, regpptşi orice alte acte care produc efecte juridice,
b) Reprezintă şi apără drepturile„,„interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu

instituţii de orice natură şi cu orice persoană,— tigea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în
cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege îţizbaza delegaţiei date de conducerea spitalului;

c) Urmăreşte apariţia actelor 'n'o ative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor
interesate atribuţiile/noţiunile d teres specific pentru acestea;

nţ_ uridică pentru membrii Comitetului directei sau pentru şefii
secţiilor/laboratoarelor/coqrppartmeritelor, precum şi pentru personalul salariat al spitalului, atât timp
cât aceasta nu contravin'g intereSelor; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter
juridicin toate dom iilâdr-eptului;

e) Redacteazăţopţnii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;
f) Redaccteazăţproiectele de contracte;
g) Red '

—t%ază acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data
actelor îneljieiaţ care privesc spitalul, la cererea managerului,

>Verjfică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;' articipă alături de alţi membriin comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul

„__ j) Redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director
sau'î'a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;

k) Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în
documentul avizat ori semnat de acesta,

1) Este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză
sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea,

m) Este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii,
n) Indeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;
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o) Consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ,
precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv,

p) In condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii,
consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu
normele legale, în vederea refacerii actului;

r) Oferă consultanţă de specialitate conducerii spitalului cu privire la problemele instituţiei;
q) Acordă aviz de legalitate pe documentele cu implicaţii patrimonialezcontracte de achiziţii,

contracte de munca, acte adiţionale la aceste contracte, proceduri de achiziţie publică;
5) Formulează şi depune apărările instituţiei la instanţele de judecată inclusiv constituirii

parte civilă;
t) Colaborează cu toate stucturile administrative ale spitalului precum si cu cele de specia

respectiv cu secţiile acestuia pentru ca activitatea curentă a spitalului să se desfăşoarein concordanţă
cu dispoziţiile legale;

u) Colaborează cu toate structurile spitaluluiin vederea elaborării răspunsurilor-la solicitarile
formulate de forurile ierarhic superioare: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova,
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, etc.,

v) Participa, fără drept de vot, la şedinţele comitetului director şi ale consiliului de

,) administraţie ale spitalului, pe care le informeazăin mod corespunz'to cu privire la aspectele de
\ legalitate ale problemelor care sunt pe agenda de lucru ale acestora;

x) Raspunde de asigurarea implememtarii prevederilor legalepri nd declaratiile de avere si de
interese la nivelul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga;\:

y) Işi îmbunătăţeşte permanent nivelul pregătirii profe%să}; prin studiu individual sau cursuri
de perfecţionare; ,

”%

z) Respectă obligaţiile privind controlul med' al e “âic la cabinetul de medicina muncii —

conform normelorin vigoare;
aa) Indeplineşte orice alte sarcini spec'

vigoare sau stabilite de conducerea spitalului
bb) Atributii in Consiliul etic: -va ă's guraşuportul legislativ pentru activitatea consiliului etic

al spitalului. _
V.3.4.1. ATRIBUTIICOMP“ RJIMENT ACHIZITII PUBLICE,CONTRACTARE
Art.161 î ;?
a) intreprinde demersurile n

__ esare pentru inregistrarea/ reinnoirea/recuperarea inregistrarii
autoritatii contractantein SEA ; Saurecuperareacertificatului digital, daca este cazul;

;;actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte
contractante, programul anual al achizitiilor publice si, daca este cazul,

domeniului de activitate, prevăzute de legislaţia în

strategia anuala de a' izit „.

c) elaborem' ,udupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire
si a strategiei de contractare, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs si
a strategieidete“ ctare, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate'.

d)indep, este obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Lege;
%)“aplieasi finalizeaza procedurile de atribuire;
f)vîeiilizeaza achizitiile directe;

%„g) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.

V.3.4.2 ATRIBUTII PERSONAL
Art.162. Subinginerul din cadrul compartimentului achizitii

a) Intocmeste si transmite, dupa caz, documentele (adrese, comenzi — dupa caz etc.)
necesare atribuirii contractelor de achizitie publica prin incredintare directa;

b) Tine evidenta furnizorilor in contract sau potentiali (adresa, nr.te1efon, e—mail, etc.)
0) Raspunde de returnarea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica

organizate
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d) Intocmeste si transmite comunicarile privind rezultatele procedurilor de achizitie
publica organizate;

e) Verifica dosarele de achizitie publica, urmarind concordanta dintre documentele
solicitate in documentatia de atribuire si cele prezentate;

f) Urmareste si informeaza cu privire la legislatia nou aparuta in domeniul achizitiilor
publice si finantarilor externe;

g) Urmareste derularea proiectelor cu finantare externa contractate, intocmind periodic
informari privind problemele aparute in derulare;

h) Urmareste documentatiile intocmite pentru achizitiile ce se desfasoara inwcadrul
institutiei, precum si orice alte documente ce tin de achizitiile publice si finanta 'rile'
,nerambursabile;

„

i) Urmareste respectarea regulilor de publicitate (SEAP, publicitatepublicakroz etc.)
necesare asigurarii transparentei proceselor de achizitie publica (anuntiJri/ :inyitatii de
participare, anunturi tip erata, anunturi de atribuire, anulare procedura, suspendare
procedura etc.);

j) Rezolva in termen legal corespondenta repartizata; ,

k) Raspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de
confidenjialitatea datelor si informatiilor privind activitatea biroului;

l) Indeplineste, in conditiile legii, orice sarcini trasatexiîţzconducatorii ierarhici superiori
ai institutiei; '“ €

\,

m) Pentru abateri in exercitarea sarcinilor si atributiifo serviciu sau pentru indeplinirea
lor defectuoasa raspunde disciplinar, contrave îitşk material sau penal, dupa caz.

n) Centralizeaza referatele de necesitateişărbalizéhd) astfel identificarea necesitatilor
obiective; „,e am '

o) Elaboreaza programul anual al achi n crapublice si stabileste gradele de prioritate în
achizitionare, împreuna cu Managerul spgtalului si Directorul financiar—contabil;

p) Creaza, exploateaza si actualiie ri de câte ori este necesar, baza de date privind
fumizorii, produsele, servie 'eşi lucrarile, preturile practicate;

q) Estimeaza conform pre ed rilor—legale în vigoare, valoarea contractelor de achizitii
publice, pe baza caler'î'la”

, si 'însumarii tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea
contractului respectiîfîg

"

r) Definitiveaza prââampl nual al achizitiilor publice si-l supune avizarii Directoruluifinanciar co “bilxsiéboi aprobarii Managerului spitalului;
s) Selecteaza oda'itatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie

directa s'au; upb caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatia
deschisa Festîânsa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de
solişti ;-

t)\ Elaboreaza nota de justificare pentru procedura selectata;
,

'

'
oreaza, utilizeaza si arhiveaza docmnentatia de atribuire a contractelor de achizitii

b'lice — documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de
chizitie publicasi de procedura de atribuire selectata pentru acesta;
Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform
modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;

w) Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire
catre SICAP, dupa caz, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, si catre Monitorul
Oficial, partea a VI—a;

x) Primeste de la ANAP, notificarile privind invalidarea unor anunturi, remediaza
lipsurile sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea în cauza,
precum si acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate;

y) Raspunde, conform prevederilor legale de desfasurarea în bune conditii a
corespondentei (inclusiv respectarea cerintelor privind înregistrarea documentelor) ce
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se deruleaza cu operatorii economici, pe parcursul aplicarii procedurilor, în fiecare
etapa;

z) Comunica si transmite datele legate de întregul proces de achizitii publice, cu
respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;

aa) Raspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul
aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, de constituirea si de
activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;

bb) Raspunde de respectarea întocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din
procedurile de atribuire selectate si lansate;

_ _
cc) Redacteaza raportul procedurii de atribuire si apoi, contractul de achizitie publicasiil'

inainteaza spre verificare, avizare si semnare entitatilor abilitate din cadrul autoritatii
contractante; <

dd) Întocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele :aferente
continute de acesta, specificate conform legislatieiin vigoare;

ee) Raspunde de solutionarea eventualelor contestatii privind derularea „,\procedurii de
achizitii publicein cadrul Spitalului; —

ff) Raspunde de respectarea ordinii, curateniei si pastrarea în conditii de siguranta a

O bunurilor din dotare;
gg) Respecta si aplica prevederile legale în vigoare referitoare-da normele de protectie a

muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
hh) Negociaza conditiile comerciale (a preturilor siterm'enelor de livrare) cu fumizorii si

obtine cele mai bune conditii pentru unitate —

ii) Raspunde de intocmirea, circulatia si paséaţ 'ocumentelorjustificative care stau la
baza inregistrarii in contabilitate, eliberarea „

's'tora altor personae, fiind interzisa fara
aprobarea prealabila a conducatoruluiîăaăpârtimentului financiar;

jj) Isi desfasoara activitatea in echip respec and raporturile ierarhice si functionale;
kk) Respecta indeplinirea conditiilor,des,ţ>giena individuala efectuand controlul periodic al

starii de sanatate pentru prevenidéa bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului
declansarii unor epidemii(Viro respiratorii, infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.);

ll) Respecta programul de liricrusi“ programarea concediului de odihna,
'

serviCiu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii
la parametrii de éăÎitaterrripusi;

nn) La 1nceputulsî»sfarştul programului de lucru semneaza condica de prezenta,
oo) Respectawea, sr disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima

) eficient îtimpuhd'e munca;
pp) Res *écctaconfidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de

éfcşstora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca,
tran fer, detasare sau demisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca
estejatacabilajuridic conform legislatieiin vigoare

, ' ATRIBUTII COMPARTIMENTRELIGIOS
63. Compartimentul religios este organizat şi funcţionează potrivit protocolului încheiat(,

“fii?MSşi Patriarhia Română.
ă„
„:> Activitatea acestuia se exercită de către preotul încadrat în unitate, la capela sau la patul

bolnavului.

Compartimentul religios este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal,
următoarele atribuţii:

a) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor;
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b)

b) acordă asistenţă spirituală bolnavilor care nu pot să se deplaseze la biserica din incinta
instituţiei.

V.3.5.2. ATRIBUTIIPERSONAL
Art.164. Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii preot :

a) lşi exercită profesia de preot în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale ;

b) Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă ;

c) Răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum şi a regulamentului
de funcţionare;

d) Răspunde si asigura respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de condrfyerea'serviciului ;

e) Săvârşeste serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă cu acordul
conducerii instituţiei sanitare… cauza;

f) Vizitează cu regularitate bolnavii din unitatea incare îşi desfăşoară
=,

g) Întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii” amiliei sau aparţînătorii lor, oferind
suport moral si sprijin confesional; '

h) Asigura servicii religioase în cazuri de urgenţă nistrează Sfintele Taine ;

i) Tine un registru, la zi, cu activităţile pasto agîiă'konare desfăşurate ;

.
iaşăs
iritvecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar

„îară caracter religios, sau de la persoane particulare ;

j) Participa şi spijină soluţionarea în
promovate de asociaţii şi instituţii cu

k) Cultivă o atmosfera spirituală 'hilibrată a bolnavilor pentru a evita prozelitismul de orice fel şi
sprijină la cererea lor p cei'd altă confesiune, pentru a primi asistenţă religioasă din partea
cultului de care aparţîm

l) Colaborează cu p ,so
declarată de cătr pacienti;

ul mediclpentru a cunoaşte starea bolnavilor şi apartenenţa religioasă

m) Poate accrdă asrsfenţăreligioasă şi salariaţilor unităţii la solicitarea acestora ;

n) Roate fimrîvrtat la Consiliul de Administraţie al unităţii, contribuind la aplicarea normelor de
*gî'e, disciplină şi morală creştină ;

Participa la activităţile organizate de Patriarhia Română şi de centrele eparhiale pentru
»,“personalul bisericesc ;

p) Răspunde de respectarea Regulamentului intern şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale spitalului;

r) Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
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s) Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completă ori de câte ori este nevoie, pentru bunul
mers al activităţii; Indeplineşte şi alte sarcini date de către şefii ierarhiei în limita competenţelorprofesionale.

t) se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai asarcinilor prevăzute în fisa postului.

u) Respectă contidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor deserviciu. '

V.3.6.1. ATRIBUTII COMPARTIMENT SECURITATEAMUNCII, PSI; “PROTECIECIVILA SI SITUATIIDE URGENTA
.
"

Art.165 Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civil“ ' situaţii de urgenţăeste subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:
a) asigură aplicarea şi respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
b) organizează şi conduce activitatea de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire,
precum şi de protecţie a muncii; &

,
Î

"

c) elaborează instrucţiuni specifice fiecărui loc de muncă, îmţiîeu _ u responsabilii secţiilor;
d) participă la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmb Îţi/ye la locurile de muncă şi propunemăsuri de prevenire corespunzătoare, care vor face parte lanul anual de protecţie a muncii;
e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de noci'vrta admise pentru mediul de muncă;
f) asigură instruirea şi formarea personalului în probl'eţ ,de protecţie a muncii;
g) ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a îmb" riăiIirilor profesionale;
h) întocmeşte şi actualizează planul de protecţi , i'vilă, planul de evacuare, planul de apărare

împotriva dezastrelor; A
*

„,…! ,

i) organizează activitatea pentru întoc/“Z'ea,păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor;
j) coordonează împreună cu respoâazbr ulePSI activitatea de prevenire a incendiilor şi instruiesteangajaţii cum să acţioneze fr] de incendiu şi de evacuare a personalului şi bunurilor

materiale; “% R.,:
k) instruieste pe linie de (B “ angajaţi şi întocmeşte fişa individuală PSI;!) răspunde de încărc “ş \

riîticarea la scadenţă a stingătoarelor;
m) verifică starea de," ;éîfe, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor;
n) reactualizează li's'ta c

„ bstanţe periculoase şi toxice;
o) participă la “&“ t cmi'rea Planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii,

catastrofeţu
p) se pregqupă deobţinerea autorizaţiilor PSI;
q) se predciipăvde obţinerea Autorizatiei de mediu a spitalului;
r) fritopmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de
; "

ţgtéţţîe şi alte materiale specifice sectorului de activitate.
* “»

V.3.6.2 ATRIBUTII PERSONAL
Art.166 Inginerul din cadrul compartimentului de securitatea muncii, psi, protecie civila sisituatii de urgenta are urmatoarele atributii:

a) Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM inainte de incepereaoricarei activitati.

b) Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca (in societatile care
au cel putin 50 de lucratori).
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c) Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM
corespunzator functiilor exercitate.

d) Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.

e) Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si
ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si dihizeaza aceste instrucţiuni in unitate numai dupa ce au
fost aprobate de catre angajator. ' '

“ke/_,

f) Verificainsusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul deprevenire si

protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin indomeniul
SSM stabilite prin fisa postului. ”

g) Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte, in scris, p dicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura info “area si instruirea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre
lucratori a informatiilor primite.

interiorul intregului spital.

i) Asigura controlul si respectarea reglementarilorade
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilqîi; Ş]1\Protectia Mediului de catre toti angajatii
conform Legii nr. 319/2006.

j) Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor d unea,a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la

amenajarea locurilor de munca, tinandfgigi/a de natura activitatilor din spital.

k) Asigura luarea masurilor stab'iÎeăeangajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei
gravide, lehuze sau care ala

aşcazi—,„31611 persoane cu dizabilitati).

l) Asigura intocmirea planu ui de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru ap icarealui

m) Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.

n) Stabilăâe zo ele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si
amplasarea conform prevederilor legale

fi»

îşi % \lidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
'auţâgizarea exercitarii lor.

p) Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.

r) Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
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s) Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelorin mediul de
munca.

t) Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precumsi a sistemelor de sigiranta.

u) Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupradeficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
».

. . . . . - - \„ „ —V) la masunle corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat s1 specific, accesul sa fie ,l'l'l'llS
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

x) Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta s adecvata in
domeniul SSMin special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice} ului de munca si
postului sau.

y) Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informaresi ins ruire a lucratorilorindomeniul SSM , *;

z) Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii,

aa) Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departa ente din cadrul organizatiei cu privire la
reglementarile legislativein vigoare si la normele pri 'toa \ laÎSSM PSI si Protectia Mediului.

bb) Asigura efectuarea instruirii si informatii persona ului in probleme de PM, PSI si Protectia
Mediului.

„ „&

cc) Participa la comunicarea si cercetarea ;,evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale. ff;

dd) Intocmeste Registrul unieŞjSdenta a accidentatilorin munca; Registrul unic de evidenta a
incidentelor periculoasegR&&,ŞUI unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a
accidentatilor in munca cemişca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

<a \ ”
ee) Controleaza connriuégmodul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca.

ff) Propune sanctiuni s1 stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilorin
domeniulăsec ,fţatii si sanatatiiin munca.\ ,

%
gg) Iden =ica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a

“căilor cu echipament individual de protectie.

hh) Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente

ii) Intocmeste planul de interventiein vederea Preveniiii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele
de lucru din spital.

jj) Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de
accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
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kk) Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.

ll) Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste
documente de raportare.

mm) Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de
mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a
diferitelor activitati ale spitalului.

_ ,
nn) Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane
competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca—,— potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru“: nbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc; d torat'ziat'mosferelor
explozive. »

00) Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucraţp vo ocul de munca.

Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea

,

- Raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturile sare cu serviciile specializate,
indeosebi in ceea ce priveste primul—ajutor, serviciul medical gen'ta, salvare si pompieri.
- Sesizeaza unuia dintre superiorii ierarhiei ori de cat Ori apar probleme ce depasesc competenta
personala de rezolvare. "
b) Fata de echipamentul din dotare Aâ ,-

Raspunde de informarea imediata a superiorigăluixieiarţ ic privind orice defectiune in functionare a
echipamentului cu care isi desfasoara activit! é'a ”\ '

c) In raport cu obiectivele postului „ „,'
- Are responsabilitatea de a identifica pot alu] de risc de accident sau de imbolnaviri profesionale
pentru fiecare post in parte si de a stabi

,
fi ill de semnalizare necesar, in conformitate cu Legea nr.

319/2006.
— Are responsabilitatea de a giratoate masurile necesare de prevenire si protectie a lucratorilor, cu
respectarea ierarhizarii masufi'l

&
onform principiilor generale ale prevenirii.

— Raspunde de elaborare;a£âeăt©autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale, de
rapoarte privind acciderttelâélerimnca suferite de lucratorii sai.
— Colaboreaza cu reţîîrey ăitantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor si prefătaîpgopuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si / sau al eliminarii
surselor de pglgof\%} ,

- Raspundexdefpregatirea si derularea instructajelor de Protectia Muncii in functie de domeniul de
activitaté'al firâeiţcategoriile de personal si de specificul ocupatiilor practicate.
- Are ÎŞSrgbnsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de lucru,stab ind fipul si cantitatile necesare si participand la receptionarea acestuia.

_ e,}“esponsabilitate permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor
„pr esionale, evaluand riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propunand masuri pentru
asigurarea sigurantei in desfasurarea proceselor de munca.
- Raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent.
- Raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
- Raspunde de pastrarea confrdentialitatii informatiilor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
— Respecta normele de SSM si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti
angajatii firmei.
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- Raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei SSM si se preocupa permanentde asimilarea noutatilor specifice
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
— Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
- Raspunde de consemnarea in RI/ROF a activitatilor de prevenire si protectie pentru efectuarea caroraserviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate, a resurselor materiale si
umane necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in spital.

Atribuţiile cadrului tehnic sunt:
_ __a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul spitalului; '

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de.,îapărare
împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilorşi echipamentede protecţie specifice;

_

fi '

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectareaîncadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile
şi instituţiile din care fac/face parte; \}

['t

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţiide apărare împotriva incendiilor;
\\, \ “

f) răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privatădupămcaz, precum şi de participareaacestuia la concursurile profesionale; &}3g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrel „}gr t'ive pentru situaţii de urgenţă în
îndeplinirea atribuţiilor &

““ ,

Atributii responsabil cu evidenta dispozitivelor medical
a) mentinerea evidentei dispozitivelor medicale „aflate
ANMDM; “a,

“ '

b) sa instituie un registru general al dispiizi
mentioneze in mod expres: „ <?”,
]. denumirea/tipul dispozitivului medical “

„2. seria/anul de fabricatie, numarul—'.d Qlăptar;
3. codul de clasificare conform căt 'inuvemului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului

privind clasificarea si duratele" ale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare; " '

4

4. actul de provenienta“
5. data punerii in functrun —,

6. evidenta reparatiîlgrţixa—îaltor operatii de intretinere, precum si a celor carele executa;
7. evidenta conţîăă clarvapiin verificare periodica;
& implicarea inQea;},éntuale incidente in utilizare (data, locatia, descrierea incidentului, personalul

responsabil—,;aş'ctiunile corective etc.);
9. mişcărneă „feri-ra in cadrul unitatii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc.);
c) sa Îaîigănşplaniâcarea pentru controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale aflate in

utilizare; iii conditiile prezentului ordin.

Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura

Ş"
utilizare si a legaturii in acest sens cu

lor medicale aflate in utilizare, in care sa se

ace'stora, iar in cazul parasim serv1crulu1 prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare saudemisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic conform
legislatiei in vigoare

V.3.7. SERVICIULADMINISTRATIV
V.3.7.1. ORGANIZARE SI ATRIBUTII
Art.167 Serviciul administrativ este condus de un şef serviciu şi este structurat în:
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- Compartiment aprovizionare—administrativ
— magazie;

— Compartiment deservire generala
-transport
- spalatorie
— atelier croitorie—lenjerie
—dietetica si bloc alimentar

-Atelier intretinere
-atelier intretinere si reparatii
— centrala termica
—statia de oxigen

,Art.l68. Atribuţiile serviciului administrativ: ii;
- Administrarea si conservarea patrimoniului unitatii , asigurarea conditiilor

cazare
, ,

pentru bolnavii intemati,intretinerea curateniei, organizarea sistemului de paza al unitatii, etc.
-Asigura intretinerea cladirilor, instalatiilor, atelierului de reparatie, a spalatoriei, a

lenjeriei, a blocului alimentar, a garderobei bolnavilor, a inventarului spitalului,
Î) -Asigura intretinerea curateniei, '

- Întocmeşte şi răspunde de realizarea programului pentruîntreţinerea spaţiilor verzi şi a
căilor de acces în spital. Întreţinerea spaţiilor verzi constăr aunirătoarele lucrări:

a. degajarea terenului de corpuri străine (hârtii plasaste,"crengi uscate, gunoaie, etc)— ori
de %\i+

câte ori este nevoie;
b.curăţarea spaţiilor verzi cu grebla, pa

„_,erhrana si

r_şa întregii suprafeţe, adunarea gunoiului
rn

grămezi şi încărcatul în tomberon— zilnic! ori de câte ori este nevoie;
c. cositul ierbii şi al buruienilor cu 'cositoarea mecanică, iar în locurile greu accesibile

cositul
se face manual cu coasa urmat bligaton'u de strânsul ierbii
d. retuşatulmarginiledeabordură prin tăierea cu sapa/cazrnaua a vegetaţiei crescute la
bordurile aleilor, tro Riga
e. udarea spaţiult—iîşede.
f. toaletarea copacilor; ori de câte ori este nevoie.

,. Coordoneaza? u'ncitorii, blocul alimentar si spalatoria spitalului;\) V.3.72. ATRIBUTI—ÎgtBERSONAL
' Art.169 ŞeflîÎserviciului administrativ are în principal următoarele

sarcini: »».
*

a) efecţuarealn permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;
b) elaboreaza documentatia pentru obtinerea diferitelor avize si autorizatii necesare bunei

aspiţalului si se ocupa de reinnoirea celor cu termene expirate cand1 se aduce la cunostinta
29191“

“7:- şi%,ţăgfelăboreaza planul deinvestiţii şi reparaţii capitale şi curente ale spitalului;
urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;

e) asigură efectuarea lucrarilor de reparaţii curente şi capitale cu terţii;
t) întocmeşte graficul de lucrări,
g) urmăreşte efectuarea reparaţiilor conform graiicului,verif1când cantitativ şi calitativ

lucrările executate de constructor,
h) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor, utilajelor şi aparaturii medicale;
i) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi

propune măsuri corespunzătoare;
j) asigură obţinerearn timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii;
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k) asigură măsuri necesare pentru utilizarea inventarului administrativ — gospodăresc încondiţii de eficienţă maximă;
]) asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor;
m) asigură întreţinerea curăţeniei, în spaţiile comune ale unităţii (holuri, subsol, scări) cât şi înexteriorul clădirii (spaţii verzi, rampa de gunoi);
n) răspunde de contractele cu privire la ridicarea deşeurilor menajere;
o) asigură şi răspunde de montarea şi imeţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare acăHordeaccesînincuuaspnahdut
p) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort a bolnavilor;
r) asigură funcţionarea în bune condiţii a:

-Spâmond
— Centralei telefonice
- Croitoriei
- Garderobei
- Lifturilor

v

,s) asigiră activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice;—clădiri;
t) efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; '— i::

"

u) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţioneaz'ă şi verifică cantitativşi calitativ lucrările executate de muncitori terţi;
v) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;
x) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii const

.
ţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şipropune măsuri corespunzătoare; \;y) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;,

z) analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şiaelă rgăză proiectul de plan de investiţii sau dereparaţii capitale; 6! În“
»aa) analizează dotarea unităţii, a stării clăgirităşţillelaborează proiectul de plan de investiţii saude reparaţii capitale; am“

bb) asigură repartizarea muncitorilor pe locâri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii,_.»Aînrîperioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrulspitalului, să execute alte servicii stabilitedec'onducere, pentru folosirea integrală a timpului de muncăzilnic;
„cc) efectuează operaţiéleîdeşţîhtreţinereşi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje înconformitate cu metodologiafstatiilgă;

dd) întocmeşte 971%… ,tgeiaprovizionare cu piese de schimb;
ee) exploatează? iîdtrâine centrala termica în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR —

pentru exploatarea ca'Zane'lorvfde abur;
ft) exploaféa şţvjntreţineinstalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat;
gg) asigură muicţionarea instalaţiilor fiigorifrce şi de climatizare din dotare;
hh)<vans'i'gură„3f11ncţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen;
oii)>r53e“rfti£ifc:ăconsumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din

cadrgl si?-tallum;
Î'ijkeféctuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii a aparaturii medicale, instalaţiilor şi utilajelor&

ieale'în conformitate cu metodologia stabilită;\ kk) asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale;&

ll) efectuează montarea aparatelor medicale, în conformitate cu metodologia şi competenţelestabilite;
mm) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb;
nn) repară şi verifică aparatele de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologiceaprobate;
oo) ţine evidenţa aparaturii medicale existente în spital precum şi garanţia şi servisareaacestora;

Page | 155



O

pp) întocmeşte situaţiile solicitate privind aparatura medicală precum şi a dărilor de seamă
specifice;

rr) întocmeşte şi urmăreşte completarea la zi a fişelor de întreţinere pentru fiecare aparat, pe
care sunt înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic.

ss) asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a
instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;

tt) efectuarea depozitării corespunzătoare & carburanţilor şi lubrefianţilor şi folosirea corectă a
bonurile de carburanţi;

uu) îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul spitalului."
vv) asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilortehnice
xx) întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice; …
yy) efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate Acest controlse face

cel puţin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul; .
»

zz) întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşiiilor de consumuri
de carburaţi, lubrifianţi, anvelope, ,nr

aaa) întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilo mecesare în urma
accidentelor de circulaţie;

bbb) organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii;
ccc) verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vorieşi în curse;
ddd) urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto(carburanţi, piese de schimb);
eee) urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcatein incinta unităţii;
fff) urmărirea efectuării controlului preventiv asupraactelorce intrăin competenţa serviciului;
ggg) urmărirea efectuării controlului preventişg asupra actelor ce intră în competenţa

serviciului, (&,
hhh) Acorda semnatura si mentiunea "Bu ep '

tal?
reparatii curente, alte lucrari, aparatura medicala

“

iii) ţine evidenţa aparatelor supuse v ?ficarilor metrologice (cântare, balante, rezervoare de
combustibil, etc.) conform normelorin vig %jjj)ia măsuri în vederea emiterii; u'letinelor de verificare metrologică pentru aparatele mai sus
menţionate, de către Biroul Român de Metr ogie,

kkk) elaborează planul de a"iunepentru situatii speciale
111) In aplicarea

mei?—câ;t
or egale specifice, este responsabil pentru obtinerea, actualizarea,

\
pe facturile de utilitati, contracte service,

autorizatiilor si avizelor spe
“ e—activitatii spitalului,dupa cum urmeaza:

lff ia sanitara de functionare
- 51 lor de malpraxis pentru unitate

agp-„,A toiizatiile necesare functionarii aparaturii medicale… conditii optime si de
$ legalitate\? Autorizatie functionare farmacie circuit inchis

- Autorizatia de mediu
- Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor
- Autorizatie de gospodarie a apelor
- Autorizatie sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor
- Autorizatie in domeniul nuclear

„ mmm) Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de
natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer,
detasare sau demisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila
juridic conform legislatiei in vigoare

V.3.7.3- ATRIBUTII COMPARTIMENTAPROVIZIONARE-ADMINISTRATIV
Art.l70 Compartimentul aprovizionare- admistrativ, are următoarele atribuţii:
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a) asigurarea aprovizionării unităţii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, etc., în cele
mai bune condiţii;

b) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, a alimentelor primite de la furnizori şi
asigurarea transportului acestora în condiţii igienico—sanitare, în conformitate cu normele legale în
vigoare;

c) asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în
condiţii de eficienţă maximă;

d) luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea alimentaţiei şi confortului pacienţilor;
e) urmărirea verificării la timp, în bune condiţii a aparaturii şi a utilajelor din dotare;
f) asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor; organizarea

şi asigurarea primirii, circuitului, păstrării şi evidenţei corespondenţei '

ATRIBUTII PERSONAL

Art.171 Economistuldin cadrul compartimentului aprovizionare--admiuiArein principal urmatoarele atributii si sarcini de serviciu:
a. Indeplineste activitatea de secretariat a conducerii unitati '

_

b. Respecta cerintele de disciplina, punctualitate si o;
inseamn respectarea legilor si reglementarilor “de
deciziilor conducerii si pastrarea secretului profes'onal
Sa se asigure ca toate informatiile furnizate con 1sunt exacte;
Sa trateze toate problemele de serviciu in mod Confidential;

e. Nu este de competenta secretarei sa d' ge infermatii de serviciu, fara autorizarea data
de managerul spitalului;

f. In relatiile cu mass-media: nu d'
spitalului;

g. Primeste si înregistreaza co

acest context disciplina
dine interioara, a ordinelor,

„mp

giga informatii, fara autorizarea data de managerul

%;de ta, iar dupa repartizare o preda compartimentelor
respective,

h. Deschiderea corespondeîîi e ace numai daca exista acordul conducerii in acest sens;
nu se deschide co (agp/}éşita cu mentiunea “personal”, “strict secret”, “strict
personal”.

i. Introduce corespondentain mapa managerului si o prezinta la semnat;
Expedieaza' corespondenta prin posta si fax;
Pentru eXpediereprin posta va intocmi borderouri de expediere care cuprind: nr. crt.,
nr.i strare, data destinatar, localitatea, taxa / lei), nr.recipisa; borderoul se' nîîâste zilnic cand exista corespondenta de expediat prin posta;

1. »Jn c zu] expedierii corespondentei prin curier (soferul sau o alta persoana angajata a
. \s itajului) va folosi condica de expeditie cu urmatoarele rubrici: nr.crt., data, nr. de' egistrare, destinatar, nume si prenume curier, semnatura;
' yVa completa un registru-repertoarin care se consemneaza, in ordine alfabetica adresele

si numerele de telefon care intra in sfera de interes a spitalului;
Preluarea mesajelor in absenta conducatorului unitatii si informarea operativa a acestuia
prin completarea “notei pentru preluarea mesajelor” care va cuprinde urmatoarele
elemente: nr. Nota telefonica, data si ora la care s-a primit mesajul, numele persoanei
careia i—a fost adresat mesajul, numele solicitantului, numarul de telefon, detalii precise
despre mesajul primit;

w“.—

0. Nu va transmite informatii confidentiale prin telefon;
p. Pastreaza stampila rotunda a unitatii fara a o instraina la o alta persoana;
q. Stampileaza orice document care iese din unitate cu conditia ca stampila rotunda sa fie

aplicata dupa semnarea documentului de catre manager sau inlocuitorul acestuia;
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aa.

bb.
cc.

dd.

ee.

ff.
gg.

11.

jj-

Completeaza registrul de evidenta pentru fisele medicale auto, angajare, port arma si
verifica existenta chitantelor atasate fiselor medicale; registrul va avea obligatoriu
urmatoarele rubrici: nr.crt., data, numele si prenumele persoanei, caracteristica fisei
medicale (auto, angajare, port arma);
Completeaza, inregistreaza si stampileaza ordinele de deplasare conform Ordinului
nr. 1 850/2004, art.5
Arhiveaza in mape-dosar separate, toate documentele de la si catre D.S,P., M.S.,
C.A.S., Primarie;
Prezinta zilnic mapa, Managerului spitalului, Directorului medical, Directoruluifinanciar—contabil; …

Verifica in permanenta e-mailul Spitalului, listeaza e-mailurile si le Comunica
managerului spitalului si compartimentelor interesate, pastrand o copie inarhivare de la secretariat;
Are ca sarcina de serviciu tot ce inseamna centrala telefonica a
telefoanele din afara unitatii, din unitate, face legaturi telefonic
unitate solicitata, legaturi intre compartimentele unitatii precum Şl
legate de garzi, program medici, asistenta medicala, etc) »

Claseaza si îndosariaza corespondenta rezolvata si opreda la finele anului arhivei
unitatii; „,
Inregistreaza si pastreaza actele normative primite (1%,
Raspunde de organizarea audientelor, evidenta s
al cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerii lariatilor;
Informeaza pe petitionari despre problemeiecaredepasesc competenta unitatii si au
fost trimise forurilor superioare, spre rezol'
Asigura activitatea de informatii pentru pula,],
Comunica si aduce la cunostinta angajatilorin cauza a dispozitiilor emise de manager si
redactare de compartiment RUNOS,
Pastreaza secretul profesio ”' si de stat asupra documentelor pe care le imprima sau
manipuleaza; ,
Pastreaza documentele“

"rterioare cu orice
rnizarea de relatii

forul tutelar,

tin informatii sau date secrete de serviciu dupa terminarea
programului de lucru;“degéaţ—re salariatiin case de fier sau dulapuri metalice.
Se preocupa dep rTectionarea cunostintelor profesionale.
RespectaR/gularii“entulIntern al spitalului;

. Pastreaza c fidehtialitatea lucrarilor intocmite;
Executa brie alte sarcini cei se incredinteaza de catre conducerea unitatii.
Se o pa de inregistrarea facturilor si a NIR-urilor si de predarea acestora la
comp „ unentul contabilitate

Achizitii publice
b) Are1
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b.

principal urmatoarele atributii si sarcini de serviciu:

Realizeaza achizitiile prin cumparare directa (cu urmarirea planului anual de achizitii
publice), in conditiile prevazute de legislatia achizitiiolor publice in vigoare;
Intocmeste si transmite, dupa caz, documentele (adrese, comenzi - dupa caz etc.)
necesare acizitiei de medicamente, fumituri, materiale curatenie, alimente - Termen
permanent;
Urmareste executarea comenzilor de achizitie publica, in conditiile prevazute de
clauzele contractuale / achizitiei directe si de prevederile caietului de sarcini .

Centralizeaza referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesitatilor
obiective;
Negociaza conditiile comerciale ( a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii si
obtine cele mai bune conditii pentru unitate;



O

f. Urmareste documentatiile intocmite pentru achizitiile ce se desfasoara in cadrulinstitutiei, precum si orice alte documente ce tin de achizitiile publice si finantarile
,nerambursabile - Termen permanent;

g. Creaza, exploateaza si actualizeaza ori de câte ori este necesar, baza de date privindfumizorii, produsele, serviciile si lucrarile, preturile practicate;h. Selecteazamodalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa
sau, dupa caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatia deschisa,restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;i. Estimeaza conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de ach'i— i
publice, pe baza calcularii si însumarii tuturor sumelor platibile pentru îndeplinit—,eicontractului respectiv; “ &

j. Elaboreaza nota de justificare pentru procedura selectata; i' ,
.k. Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribţir conformmodalitatii stabilite de legislatia in vigoare; +\… „ “\i,

“

]. Raspunde, conform prevederilor legale de desfasurarea .:in\bune '
conditii acorespondentei (inclusiv respectarea cerintelor privind înregistrarea/d umentelor ce sederuleaza cu operatorii economici, pe parcursul aplicarii procădu »

, în fiecare etapa;m. Comunica si transmite datele legate de întregul proces \„dăwachizitii publice, curespectarea prevederilor legislatiei in vigoare; '. ' V

n. Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferentecontinute de acesta, specificate conform legislatiéÎin vigoare;
o. Rezolva in termen legal corespondenta reparti. ,

p. Raspunde de pastrarea secretului p fe năr— si de serviciu, precum si deconfidentralrtateadatelor sr informatnlqorap r&d'actlvrtateabiroulur;
q. Indeplineste, in conditiile legii, orice°garda trasate de conducatorii ierarhiei superioriai institutiei ;

_

r. Pentru abateri in exercitarea sarcinilor sr atributiilor de serviciu sau pentru indeplinirealor defectuoasa raspunde disciplinarîâcbntraventional,material sau penal, dupa caz.s. Respecta si aplica prevederile legale în vigoare referitoare la normele de protectie amuncii si prevenirea sifăţingerea incendiilor.
t. Raspunde de intocrîîi'ră circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau labaza inregistraşţişn o tab/ilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisa fara

aprobarea prea Băi? a conducatorului compartimentului financiar;
că

u. Isi desfaso *rîaăcn 'tatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;v. Respecta 'n e“ liriirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic alstari' e sanăîate
pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului

2,1. unor epidemii (viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.);.Respeîăa programul de lucru si programarea concediului de odihna;
.Şeprezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la\pérametrii de calitate impusi ;

La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maximaeficienta timpul de munca;
. Respecta contidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent denatura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca,transfer, detasare sau demisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de muncaeste atacabila juridic conform legislatiei in vigoare

bb. Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism.
cc. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contrach Colectiv de Muncaaplicabil.
dd. Respecta procedurile de lucru generale specifice spitalului.
ee. Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
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ff. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie,pentru bunul mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhiei.gg. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp siintocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.
hh. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistenteimedicale in unitatile sanitare si Ghidul practic de management al expunerii accidentalela produse biologice
ii. Raspunde de respectarea ordinii, linistii, curateniei la locul de munca, de respectareabunei conduite in cadrul institutiei si de pastrarea în conditii de siguranta a biî'iiurilordin dotare;

S=c) Inlocuitor casier
V.3.7.3.1.ATRIBUTIIMAGAZIE

Art.167 MAGAZIILE SPITALULUI— MATERIALEŞI ALIMENTE's nt în subordineaserviciului administrative şi au ca atributii principale: ,
a) asigurarea gestiunii fizice a stocului de marfă;

f) b) introducerea marfei în stoc în baza documentelor de int rec) asigurarea mişcarii stocurilor;
d) expedierea marfurilor către sectii;
f) achizitionarea imprimatelor cu regim special; — '

g) receptia produselor alimentare care se compune'din'urmatoarele etape: receptia cantitativasi recepţia calitativă ; “
=

h) receptia cantitativa este efectuata de catre sefu _ epozit pe baza documentelor de insotirea marfurilor, urmata de verificarea conformitatii fizîéeşa antitatilor de alimente sosite;i) sesizarea a oricarui neconformitate fumiéorîî pentru corectarea situatiei pe baze amiabilesau sefului serviciului administrativ pentru alu _.masurile care se impugn;j) receptia calitativa este efectuata dea/sistema de dietetica si bucatarul sefpe bazadocumentelor de insotire, constatand cu aceasta,;ocazie urmatoarele :
- calitatea din punct de vedere: organoleptic a produselor receptionate certificatul de calitate alproduselor alimentare ; i' '

„ ichetarea;
ezalgunuia sau mai multor dintre aspectele de mai sus se adreseaza”rmarfa poate fi pastrata sau returnata furnizorului, precum si alte

k) in caz de neconforrn .sefului direct care va dec'dâ ac\
' ) masuri care se impun. &

ATÎu“ ligii PERSONAL
Art.158_ Maggi/fîionerul din cadrul serviciuluide aprovizionare — administrativ areîn principal următoarele sarcini:

igura gestiunea fizica a stocului de marfa;
. ntroduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;
Asigura miscarea stocurilor;
Operează în stoc mişcările de marfă, respectiv intrari/iesiri;Păstrează documentele justificative legate de stocuri;Efectuează lunar inventarul stocului de marfă;
Pastreaza curatenia in locurile de depozitare ;

Raspunde de depozitarea produselor conform cerintelor impuse de normele in vigoare;Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii Ia/din magazia institutiei;Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic;Oferă informaţii despre stocuri departamentelor institutiei;
Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor;

. Efectuează operaţiuni de intrare în stoc a marfii;;

frr'r'qur—sv

„r:—"jo
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n. Efectuează recepţia fizică(cantitativ si calitativ) a mărfii la intrarea în magaziainstitutiei;
0. Raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptică apărute larecepţia mărHi la magazie;

Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor;
Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului;
Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor;
Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri;
Păstrează evidenţa documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primirela
zr; '

.

ui Îndeplineste la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorulierarhic; ' '“

F'Ş/lî'i—O'U

.< Păstreaza confidenţialitaţea informaţiilor legate de institutie; : „
w. Raspunde de respectarea prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru

privitoare la postul său; i;“ ,.

x. Răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin conform prezenteiélîi'şeapostului;
y. Asigură continuitatea activităţii magaziei pe (petitioaăa' concediilor de

odihnă/medicale/fără plată/absenţelor de orice fel; x'— 3
z. Îndeplineste orice alte sarcini specifice domeniului deîaâiîil

în vigoare sau stabilite de conducerea spitalului. af“&
?»

, prevăzute de legislaţia

V.3.7.4. Compartiment deservire generala
A. 1. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.169 Atributii Compartiment deservire general transport

a) asigură întocmirea, urmărirea şi:/“feţeéutarea planului de transport şi utilizarea încondiţii de eficienţă a mijloacelor de tran Vort;
b) asigură executarea la

timţglîifi
b c condiţii a transporturilor necesare spitalului;

c) răspunde de depozitarea“ spu zătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şide încadrarea în cota lunară de carb'ăra „ţi-vstabilită potrivit legii;
d) organizează activitatea

.

e“ transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscriereaacestora la organele de poliţie fe tuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziiletehnice, reparaţiile curente "reapitale ale autovehiculelor din dotare;
e) întocmeşte—dăril'eţde seamă privind aprovizionarea cu materiale, alimente si utilizareamijloacelor de

trpnspééîţgşl

A.2. ATRIB IFPERSONAL
Art.170 Şiîférţşulagre în principal următoarele sarcini:

a) \Asi\ ra mentinerea permanenta in stare buna de functionare autovehicolul pe care il are
' \ pţginiire;

*

…: igura verificarea, inainte de plecarea in cursa, a starii tehnice & autovehicului;
' c),;Asigura efectuarea verificarii tehnice periodica a autovehicului la ateliere specializate,conform normelor;

Asigura folosirea autovehicului la capacitate maxima;
Asigura folosirea economicoasa a carburantilor si lubreiiantilor;

f) Evita cursele in gol;
g) Utilizeaza mijlocul de transport numai in interesul serviciului;
h) Alimentează cu combustibil şi completează uleiul de motor de câte ori este necesar;i) Respectă parametrii de funcţionare ai autoturismelor;
j) Informează in timp util despre datele de revizie periodică, defecţiunile apărute/neregulisesizate în exploatarea autoutilitarei;
k) Respectarea regulilor de circulaţie;
l) Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de spital;
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m) Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul spitalului;
n) Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru;o) Asigura transportul hranei pentru bolnavi de la blocul alimentar catre oficiile alimentareale pavilioanelor;
p) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice si nici să nu consumeastfel de băuturi în timpul serviciului;
q) Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţiidespre aceasta;
r) Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhice, cu excepţia celor vădit nelegale »şiAsăfie respectuos în raporturile de serviciu;
s) Asigură continuitatea activităţii biroului pe perioada concediilor deodihnă/medicale/fără plată/absenţelor de orice fel ale colegilor şi şefului de birou.t) Indeplineşte orice alte sarcini specifice domeniului de activitate, prevazute in legislaţiaîn vigoare sau dispuse de conducerea spitalului, in acord cu pregatirea profesiOnala.ORGANIZARESI ATRIBUTII '

B.]. Atributii Comp.deserviregenerala — spalatorieArt.17l Spălătoria, are are următoarele atribuţii principale:a) colectarea şi trierea rufăriei murdare aduse ,din— secţiile, laboratoarelecompartimentele spitalului; '"
-

b) dezinfecţia rufăriei şi inventarului moale; Q&A
c) efectuarea spălării, reparării, călcării âiRpăéţfării întregului echipament si

“E.

cazarmament al spitalului;
, &d) eliberarea de materiale curate şi în b ă stăcantităţi egale cu cele predate din secţii; Şef

e) asigurarea întreţinerii stării igienice-sani are a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;f) asigurarea integrităţii bunurilor dinebarem prin desemnarea unei persoane care sarăspundă de corecta conservare şi manipulareaîntregului inventar;
g) depozitarea inventaruluip'îî le scos din uz;
h) respectarea normelor „ESI
i) respectarea circuitekgîr;fu e_ţronale igienico-sanitare, potrivit normelor legale impuse,în ce priveşte manipularea si' anspăiiarea inventarului moale.

».:

, în schimbul rufăriei murdare, în

%,
B.2. ATRIBUTII PERŞOIXÎSI:
Art. 172— Spalat _r'e are in principal urmatoarele atributii:
a) asigura primi “a, „atul, calcarul si gestionarea lenjeriei aflata in gestiune;de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bazăargvoie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;c) keţgestr'onaréa bunurilor ce le are in primire;
d) „& \pî'reia, sorteaza, spala, calca si restituie cu forme legale intreaga cantitate de lenjerie depat si dp wwméirnrtă de la sectii si cabinete;

£;» 'éjwţîşyşîspalasi calca in conditii de igiena si calitate corespunzatoare;a»
a;} "\gă utilajele din dotare si aparatele de calcat sunt folosite rational, inlaturindu-se mersul in„»…

__„golîsiceăconomisind energia electrică si termică;
g)la spalat, uscat, stors, calcat se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii printre
h) sortarea materialului inainte de introducerea in masina pentru inlaturarea corpurilor metalicece pot produce scantei si incendii;
i) utilajele folosite la spalare si uscare vor fi curatate zilnic de scama ,sau fibre infasurate;j) utilizarea masinilor numai in stare corespunzatoare de functionare;k) interzicerea folosirii intrerupatoarelor cu mana umeda sau fara platforma izolante;]) orice defectiune observata la utilaje va fi sesizata mecanicilor, folosirea acestoracontinuand numai dupa remedierea defectiunii;
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m) este interzisa stationarea persoanelor straine in spalatorii si lasatul utilajelor săfunctionaze nesupravegheate, precum si spalatul si calcatul de orice fel al obiectelor din afaraspitalului;
n) asigura ordinea si curatenia necesara in interiorul si jurul spalatoriei;
o) se preocupă de economisirea si recuperarea materialelor de buna intretinere si folosireatat a utilajelor cat si a obiectelor de inventar din dotarea spitalului.
p) utilizarea la maxim a timpului de lucru in interesul indeplinirii obligatiilor de serviciu;q) ia masuri de prevenire a degradarii lenjeriei primite la spalat prin semnalarea la timp adefectiunilor aparute la utilaje, prin utilizarea cu toata raspunderea a acestora in procesul de spalare,stoarcere, uscare; v

r) urmareste aplicarea planului de activitate a spalatoriei, a codului deprocedura,respectarea si aplicarea legislatiei sanitare si de protectia muncii in vigoare; *'

s) planifica necesarul de echipament de protectie ;
t) verifica lenjeria in uz din punct de vedere al calitatii;

\u) raporteaza medicului sef SPCIN si responsabilului cu protectiaékmuncii accidentele siincidentele din spalatorie si ia masuri care sa previna repartitia lor; ' '

V) tine evidenta lenjeriei aflate in unitate si colaboreaza in acest se u asistenta sefa aunitatii; ' '

_

"
x) controleaza planificarea necesarului de articole“; de lenjerie al sectiilor sidepartamentelor; 'n;

y) prezinta spre aprobare directorului financiar-con il lista articolelor de lenjerie caretrebuie achizitionate, cu specificatia conditiilor de calitate a pr wuşşlor;Zona murdara \\;
- are atributiile lucratorului zonei murdare“ '

raspunde; (( b- raspunde de buna functionare si „intretiitegeea utilajelor;
- verifica daca s—au atins parame ”pentru dezinfectia termica pentru fiecare ciclu despalare, la masinile din dotare si completeaza corect formularul de evidenta a dezinfectiei termice;- verifica daca s-a introdu ubstanta dezinfectanta pentru dezinfectia chimica sicompleteaza formularul de evidenta a" & '“ fec'tiei chimice pentru fiecare ciclu de spalare;

de.l'î'fcru sa nu ramana lenjerie in interiorul utilajelor de spalare;
cedurilor de curatire a suprafetelor la sfarsitul fiecarei zile de

— verifica la sfarsitul i'll?Vu…- verifica aplicarea p

- raspunde ef » Qitea lenjeriei murdare de la infirmierele de pe sectie;

- are atribunilîâueratorului zonei curate din spalatorie;
- po”; atechipament de protectie corespunzator zonei de lucru;
- „verificaîlenjeria produs—finitdin punct de vedere al calitatii;

verifica aplicarea procedurilor de curatire a suprafetelor la sfarsitul zilei de lucru;\dlîl lucreaza in zona curata daca prezinta afectiuni evidente care ar putea contamina
21%ăătaf

\

”»

raspunde de predarea lenjeriei curate infirmierelor de pe sectie;%}Lîlcratorii din spalatorie:
a. exploateaza in conditii optime utilajele de care raspund;b. aplica proceduri de curatire a suprafetelor si a utilajelor se de dezinfectie a benzii saumesei de sortare, spala, eventual dezinfecteaza carucioarele;
c. respecta codul de procedura:
d. complateaza formularele de evidenta a dezinfectiei termice si chimice pentru fiecareciclu de spalare, la fiecare utilaj pe care il deservesc;
e. poarta echipament de protectie adecvat zonei de lucru;
f. raspund de calitatea activitatilor prestate.
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g. respecta legislatia in vigoare, normele, ordinele, reglementarile emise de M.S. si
conducerea unitatii.
h. Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
i. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al
starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii
unor epidemii (viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.);
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilorasociate conformOMS nr.1101/2016:
a. cunoaşte şi aplică prevederile Precauţiunilor Universale, conform protocolului aprobat;b. în caz de expunere la agenţi contaminaţi aplică protocolul privind expunerea (dupaţéq'z:
cutanată, percutanată, mucoase) şi raportează evenimentul:

,
„33?

c. în prima oră de la accident medicului şef de secţie/compartiment sau medicului şef de
gardă; ,:

d. în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul CPCIN '

e. anunţă medicul de medicina muncii pentru luarea în evidenţăf cunoaşte şi aplică a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi steriliz e„la nivelul CG;
g. completează la zi graficul pentru curăţenia şi dezinfectia periodică/ele ică;
h. respectă codul de procedură privind izolarea pacientului; “&

„)—

i. respectă normele de igienă conform prevederilor din proceduîi'le şi protocoalele pentru
prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, aprobate;
j. respectă circuitele funcţionale aprobate;

.k. efectuează dezinfecţiile periodice/ ciclice conform procedurilor aprobate;
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice cori °“nijiiă'OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, dezinfectia şi steriliz ef \

'ităţile sanitare:
a. Efectuează zilnic curăţarea si dezinfefgaăsleptorului repartizat, respectand intocmai

Procedurile privind curatarea si dezinfectia in ani atilewă itare;
b. Cunoaste soluţiile dezinfectante şi] „ or de folosire
c. Completea s1 semneaza zrln „graficele pentru curatenia sr dezrnfectra Zilnica s1

periodica/ciclica; _„-=' \;7
d. Pregăteşte salonul si efectue Za HeZinfecţia zilnica terminala / ciclica, ori de câte ori este/ *1 :>necesar; ' *"

e. Efectuează curăţeni „ 1 _„infecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte
obiecte care ajută bolnawl/wăéplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora;

f. Curata si de_zfii'fécteaza toate dispozitivele medicale conform procedurii aprobate de
conducerea spitalului. (& "“

g. Curăţă şi dâz'nfect ază recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer
h. ColecteaŞâŞi decontaminează intrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de

presterilizare atacestui'a
i. lgieniieayza vesela persoanei ingrijite : vesela persoanei ingrijite este curatata si dezinfectata

conform procedurii aprobate de conducerea spitalului;
& j ;ră'nş'porta alimentele de la oficiu/bloc alimentar la salonul /patul persoanei ingrijite :

—' Î “> alimentele sunt transportate respectand cu rigurozitate regulile de igiena.
_

istribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectand dieta indicata.
- transportarea si manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea
mesei,special destinat acestui scop(halat ,manusi de bumbac, boneta...) cu respectareanormelor igienice—sanitare in vigoare.
- inlatura resturile alimentare pe circuitul stabilit.
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice Ordin.M.S.nr. 1.025 /2000 pentru aprobareaNormelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale;
a. respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc

conform codului de procedura :
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b. lenjeria murdara se colecteaza si se ambaleaza la locul de producere ,in asa fel incat sa fie
cat mai putin manipulata si scuturata,in scopul prevenirii contaminarii aerului ,a personalului si apacientilor

cr controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare — taietoare si
deseuri de acest tip .

d. se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.
e. depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie intr—un spatiu in care pacientii sivizitatorii nu au acces.
f. asigura transportul lenjeriei la spalatorie in caruciorul destinat acestei operatiuni;
g. preia rufele curate de la spalatorie in caruciorul special pentru aceasta operatiune;h. lenjeria curata este transportata de la spalatorie la sectie in saci noi;
i. depozitarea lenjeriei curate pe sectii se face in spatii speciale destinate si amenaj“

praf ,umezeala si vectori. V

,Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.]226/2012:(cumodificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţimedicale: &,

a. cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulatşîrţcodul“ de procedură privind(.) colectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi <;".triar% ţortul la rampă a deşeurilorpericuloase; ?
„b. aplică procedurile stipulate de codul de procedură privin “etodologia de culegere a datelor

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitşţiz-inedicale;

C.I. ORGANIZARESI ATRIBUTII
Art.173 Atributii Comp.deservire generavlăîşăţelier croitorie-lenjerie

a) asigură croirea şi confecţionar-a decesoriilor pentru blocuri operatorii - măşti,
tampoane, câmpuri de operaţii, huse pénîâăaparatemedicale;

(Si}?
- . . . .b) asigură repararea lenjerieiişiîboâecţnle care sunt deteriorate pentru secţnle Spitalului de

Ortopedie si TraumatologiefgŞz'ug \
c) asigură respectar ' …

cânenzilor din partea secţiilor în termenele stabilite;

_

i tribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor,
conform programului stabilit;

„ gură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile
jpg. crise de producător.

' 2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.174 Lenjereasa
a) Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si

cerintele postului
b) Respecta regulamentul intern
c) Asigura buna functionare a mijloacelor de inventor pe care le are in dotare, iar in

momentul in care acestea necesita reparatii face cunoscut muncitorilor din cadrul unitatii in
vederea remedierii

d) Pastreaza curatenia la locul de munca
6) Efectueaza reparatii curente la inventarul moale, echipamentul de protectie a

personalului incadrat
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f) Nu are voie sa intre in tura sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare avansata deoboseala
g) Efectueaza periodic instructaj de protectia muncii si P.S.I. pentru evitarea unorevenimente nedorite
h) Dupa preluarea lenjeriei, a echipamentului de protectie din cadrul sectorului spalatorie,efectueaza procesul de calcare a uniformelor medicilor din unitate si a echipamentului

provenit din blocul operator
i) Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;j) Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodi alstarii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansam'e-unor epidemii (viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); "

k) Respecta regulamentul intern al spitalului;
1) Respecta programul de lucru si programarea concediului de odihna;

_m) Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru „a' efectiîa servicii la
parametrii de calitate impusi ; , ',

,
-

n) La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;
o) Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maximaeficienta timpul de munca; '

p) In functie de nevoile spitalului va prelua si alte puncteiîélé ucru;
q) Respecta coniidentialitatea tuturor aspectelor legaţtaeţdeklocul de munca indiferent denatura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prinak deéfacerea contractului de munca,transfer, detasare sau demisie orice declaratie public

,“ % ferire la fostul loc de munca esteatacabila juridic conform legislatiei in vigoare “ **

ORGANIZARESI ATRIBUTII
D.1. Atributii Comp.deservire generala-d etetica si bloc alimentarArt.175 Blocul alimentar are unnătoarele atribuţii principale:
a) prepararea hranei în confognitatq'cu regimul dietetic recomandat;
b) păstrarea alimentelor în céîrţonnitate cu normele igienice;
c) realizarea periodică aeplaşilâlor de diete şi meniuri;
d) calcularea regimuri 61321 "\ entare şi respectarea principiilor alimentare;
e) luarea probelor d'" ni ;

f) asigurarea ve '- ntermenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente si ale celorrecepţionate;
_

II;-îî? \

g) repartizat nei pacienţilor pe secţii;
h) respectarea “orăor de masă ale pacienţilor;
i) asigurarea,—întreţineriistării igienico-sanitare a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;j) te pectarea normelor PSI;

\\ Jc) a tejtribuţii specifice.
Orarul“ded' tribuire a meselor pentru pacienti este:
;DşjÎî—nygsţoo — 8.30

' %îm] 12.30 _ 13.00
Î”; 18.00— 18,30

D.2. ATRIBUTII PERSONAL

Art.l76 Asistenta medicală dieteticiană are în principal următoarele sarcini:
a) Controlează aplicarea si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea,prelucrarea si distribuirea alimentelor;
b) Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantităţilecalculate,număru1uide porţii solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;
c) Respectă valoarea alocatiei de hrana stabilite;
d) Are dreptul de a refuza de la fumizori orice aliment care nu îndeplineşte cerinţeleorganoleptice, de transport, igienico—sanitare;
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C)

e) Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportulalimentelor;
f) Controlează respectarea circuitelor;
g) Supraveghează respectarea de câtre personalul din subordine a normelor in vigoareprivind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor de protecţia muncii si aregulamentului de ordine interioara;
h) Propune dotarea Blocului Alimentar cu vesela, utilaje si ustensile de bucătărie,Stelaje si utilaje de transport;
i) Face propuneri pentru înlocuirea celor neutilizabile;
j) Solicita la nevoie aprovizionarea cu materiale de curăţenie si dezinfectante; Y/ ”*
k) Intocmeşte grafice de temperatura pentru spatiile frigorifice si inscrie—mzilnictemperaturile in acestea;

<» “

1) Supraveghează zilnic, curăţenia, dezinfecţia si buna întreţinere a ustensilelor»;veseleisi a spatiilor din Blocul Alimentar; '1

m) Supraveghează recoltarea probelor alimentare si păstrarea lorconform legilor in vigoare; “

n) Instruieşte personalul din subordine privind prevenirea infecţii or fiosocomialc;o) Respecta codul de etica si deontologie conform legilor iri vigoare;p) Respecta păstrarea secretului de serviciu si a secreta/lui— profééional;

(% (
%dgcorespuiizător,

URGENTA:
. \ şi;

a. Sa isi insuseasca si sa respecte normele de secilî'iţâ QSI sanatate in munca si masurile de
“% „.,-,

â—

b. Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nii expuna la pericol de accidentare sau imbolnavireprofesionala atat propria persoana , cat si celelalterpei'solane participante la procesul de munca;
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;d. Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria

e. Sa opreasca lucrul la apaăşăunui pericol iminent de producere a unui accident si sa ilinformeze de indata pe conduşatîéiîlkchlui de munca ;

care a fost acordat si, du („Wiz - , il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru pastrare;g. Sa nu procedezeécoaférea

ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITATE ŞI SANATAîEfÎN MUNCA ŞI SITUATII DE

. „,aplicare a acestora ;
,

6. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta

persoana si de alte persoane participaŞteîla procesul de munca ;

f. Sa utilizeze echipameqqăîgdividual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru

din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara adispozitivelor de securita eapioprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice sicladirilor si utiliz z corect aceste dispozitive;
h. Sa coppere'zeşăatit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru apermite angajatprului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si farariscuri pénţăssgeuritatesi sanatate, in domeniul sau de activitate;
A}. 'S copereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentrurealizat—e oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru„» »… f\ .. . . .. .„Stiftectiâasanatatii Sl securitatii lucratorilor;
, j,. Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii sisanatatii in munca.

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.1226/2012 (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate în codul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi, transportul la rampă a deşeurilorpericuloase;
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C)

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind metodologia de culegere a datelorpentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;0) controlează şi răspunde de modul de colectare, ambalare, inscripţionare, depozitaretemporară şi transport a adeşeurilor, de către personalul responsabil din subordine;

Art.177 Bucătarul are în principal următoarele sarcini:
a) Conduce toate lucrările din bucătărie si pregăteşte meniurile.
b) Elaboreazămeniul săptămânal împreună cu asistenta medicală dieteticiană.
c) Primeşte produsele de la magazie, verifică cantitatea şi calitatea lor, răspunde derpastrarealor intr—un mediu adecvat.

;
'

d) Distribuie alimentele personalului din subordine pentru prepararea diferitelor meniuri. —

e) Răspunde de pregătirea din timp a mesei şi de calitatea mâncarurilor. —' l
„f) Asigură respectarea cerinţelor igienice—sanitare în blocul alimentar şi dependinţe. '“

g) Răspunde de împarţirea corecta a meniului. "
“

h) Restituie la magazie alimentele nefolosite in cel mai scurt timp.i) Distribuie masa in secţii după ce a fost verificată calitativ de cătreiziua respectivă.
. “i».-j) Respectă obligaţiile privind controlul medical periodic la cabinetui;conform normelor în vigoare;

,. '.»

k) Completează formularul de concediu de odihnă şi se asigură de obţinerea acordului de cătreseful de serviciu; '“
V

l) Respecta programul de lucru conform contractului 'de— munca.
In) Anunţă orice modificare pe care o doreşte îm. %'ogr'amul de lucru şi se asigură de obţinereaacordului de către şeful de serviciu. / x\ .

" '

n) Respectă confidenţialitatea informaţiile “oăbţ—ipute cu ocazia exercitării atribuţiilor şisarcinilor de serviciu; \
o) Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, conform competentelorprofesionale.

.
,...

ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITAIrE ŞI SANATATE ÎN MUNCA ŞI SITUATII DEURGENTA :

a) Sa isi insuseasca si
aplicare a acestora ; „

,

b) Sa desfasoareăgcgrviţatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sauimbolnavire profesionaléhăîaîţgopria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul demunca ; “nu &
0) Sa a fi? lăxciinostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica saualta situatie care ééhsţiuge un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;d) —=_Şa âduîca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite depropria persoan? ' de alte persoane participante la procesul de munca ;
era

,

opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa i]ndata pe conducatorul locului de munca ;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului

,.
_icul ef de gardă din

e medicina muncii —

,'? respeCte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de

„p
'
vru—,care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru pastrare;g) Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentelede transport si alte mijloace de productie;

h) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturareaarbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilortehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
i) Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure sifara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
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O

j) Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
k) Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii sisanatatii in munca.
Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS nr.961/2016 pentru aprobareaNormelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
a) cunoaşte, aplică şi răspunde de modul de aplicare a procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şisterilizare în activitatea sa, conform procedurilor aprobate la nivel de spital; „ ,b) supraveghează aplicarea corectă a procedurilor de curăţenie de personalul din subordine ;verifică întocmirea corectă a graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică şi periodică/ciclică, in lipsaasistentei şefe;

»c) cunoaşte, aplică şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şî'dispozitivelormedicale, de aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie, şi completarea la zi a registrelor—de evidenţă aacestor proceduri; ,: ' %“mţ '

Îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform OMS urină/2912 (cu modificările şicompletările ulterioare)pentru aprobarea Normelor tehnice privindtăgeştionarea deşeurilorrezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datele *peîi'tru baza naţională dedate privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: „ &»a) cunoaşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile stipulate ._rîbcodul de procedură privindcolectarea la sursă pe categorii de deşeuri, depozitarea temporară şi Aiansportul la rampă a deşeurilorpericuloase;
.

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedura, ind metodologia de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultatesdinactivitşţi medicale;

c) controlează şi răspunde de modul de? colectare, ambalare, inscripţionare, depozitaretemporară şi transport a adeşeurilor, de către pegsqnaiiiţresponsabil din subordine;
.…

Î; ,

RGANIZARE SI ATRIBUTII
elîer intretinere si reparatii

V.3.7.5. ATELIER INTRETINERE,»
A.l. Atributii atelier intretiner" _

“

Art.178
Atelierul de intretinere zireîri prificipal următoarele atribuţii:
a) evidenţa şi răspundereaéprivind starea tehnică a tuturor clădirilor instituţiei, cu toateinstalaţiile, utilajele şi tepegîiâferent;
b) întocmirea dogiău “ănţăţiilor privind: planul anual de achiziţii, propunerile de fundamentare abugetului de venitu '? ' clieltiiieli, de reparaţii, întreţinere şi asigurare materială şi energetică, necesarulde materiale de re'îo atelierului tehnic, antemăsurătorile şi caietele de sarcini;
c) ates reaăpw ru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operaţiilor şi documentelordin Atelie ,liîăînigserviciul tehnic care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu;
d):pa fgiparea nemijlocită la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică de

prodşeîs -

°" icii şi lucrări în care este implicat Atelierul tehnic;
\} ce) articiparea la activitatea de protecţie a muncii, de supraveghere tehnică a instalaţiilor sub

,
'“i deişi de ridicat, a utilajelor consumatoare de resurse şi a aparatelor de măsurare din dotare;“\\m f) evidenţa consumului de energie electrică, termică, apă caldă menajeră, apa rece, canal;3 g) urmărirea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în cadrul spitalului,controlarea activităţii, organizarea şi participarea la activitatea de recepţionare a tuturor lucrărilor

executate;
h) coordonarea întregii activităţi a muncitorilor calificaţi din cadrul Atelierului tehnic;
i) răspunderea pentru întreaga activitate de reparaţii curente şi de întreţinere;
j) asigurarea materialelor necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere aprovizionate pringrija spitalului, evidenţa acestora, repartizarea pe muncitori şi răspunderea pentru folosirea legală şieficientă a acestora;
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k) întocmirea necesarului de materiale pentru reparaţii;
l) verificarea şi controlarea bunei funcţionări a utilajelor şi instalaţiilor din centrala termică,staţia de hidrofoare şi altele;
m) întocmirea de propuneri si participarea la întocmirea necesarului anual de lucrări deîntreţinere şi reparaţii curente, atât la clădiri, cât şi la instalaţiile şi utilajele din dotarea spitalului;n) răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar;o) exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice din dotarea spitalului;p) stabilirea graficului de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi aparaturii electrice din dotareaspitalului;

;q) gestionarea materialelor electrice şi verificarea periodică a modului de întreţinere ai»
instalaţiilor electrice de către personalul medical si auxiliar;

_

' '

r) supravegherea tuturor tablourilor generale si electrice, din toate locaţiile; \'x
“,s) cunoaşterea şi sesizarea deficienţelor apărute pe timpul derulării contractelor-' de execuţie delucrări cu alţi operatori economici, punerea la dispoziţia acestora a datelor tehnice şi/sau "a oricărorinformaţii menite să contribuie la executarea de calitate a contractelor încheiate; '

t) cooperarea cu asistenta-şefă a secţiilor pentru asigurarea utilizării eficiente a spaţiilor,resurselor materiale şi umane şi în orice alte probleme apărute.
' "

A.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.179 Atribuţiile principale ale
(electrician, tâmplar, instalator). ş» a”a) asigură repararea şi întreţinerea instalaţiilor de apă, elâtâîăÎ—a uşilor, geamurilor;b) asigură procurarea de piese de schimb si confecţion, gang inijloace proprii apieselor care lipsesc;

;.
— “ “e

e) verifică zilnic buna funcţionare a instalaţiilor şi
unităţii; (fi

“

„
d) aduce de îndată la cunoştinţă şefului serviciului tehnic orice neregulă, defecţiune,anomalie sau altă situaţie de natură să (instituie un pericol, pe carele constată lalocul de muncă, precum şi orice îngăiggre anormelor de protecţia muncii sau deprevenire a incendiilor; \e) să nu părăsească locul de m ncă fără aprobarea şefului serviciului tehnic; în timpulserviciului să se preocupe pîţrînap t de buna desfăşurare a activităţii;
f) îndeplinesc orice alte sarcihiîpdmite din partea conducerii spitalului.

r..

pag telor medicale din dotarea

Art.180 Instalatorul areăîn principal următoarele atribuţii:
a) Întreţiner'ffe şi repararea instalaţiilor sanitare apă şi canal din locaţiile spitalului,respectând căstrié'teţé normele de protecţie a muncii şi PSI specifice, conform minstructajuluifăcut la anăgzâjareşi a celui periodic;
b) „Qntrvâţip/e şi repară instalaţiile de încălzire, participă la aerisirea acestora, la spălareacalorife (elor, montarea robineţilor de aerisire, înlocuirea conductelor deteriorate, etc.;
C)“î (x\igtervenţia de urgenţă la toate solicitările de intervenţie, în timpul celor 8 ore de lucru

' ' “u după terminarea schimbului;
În cazul unui accident de muncă informează primul conducerea spitalului desprexâveniment;

e) Face necesarul de materiale pentru fiecare reparaţie, ţine evidenţa materialelor ridicatede la magazie;
f) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor la timp şi de calitate;
g) Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor in interiorulspitalului , prin supravegherea si intretinerea instalatiilor sanitare si termice din perimetrulacestuia .

h) Verifica periodic nivelul in canalul principal de scurgere al apelor uzate din interiorulspitalului pentru asigurarea bunei functionalitati a acestuia.
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i) Verifica zilnic functionarea in parametri a statiei de epurare si clorinare precum si a
necesarului de clor din statie.
j) Participă, la nevoie, si la muncile necalificate specifice: incarcari-descărcări de
'materiale, de marfă, mobilier, aparate medicale, alimente, medicamente sau reactivi;
k) Execută orice alte lucrări de specialitate sau înrudite cu specialitatea atunci când este
cazul si interesul spitalului o cere;
1) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consumeastfel de bauturi in timpul serviciului ;Raspunde de utilizarea si pastrarea bunurilor din dotare ;
m) Informeaza persoana ierarhic superioara de problemele ce apar in desfasurarea
activitatii la locul de munca ;
n) Vara ajuta la intretinerea spatiilor verzi si caile de acces din curtea spitalul-ui,'iar iarna
la indepartarea ghetii si a zapezii din incinta spitalului si a cailor de acces. Aces'fea'ase'curata
si se intretin zilnic, in functie de anotimp, intre orele 8 si 10 si de cate ori'e'est nevoie, inintervalul orar 8,00-16,00
o) Ia la cunoştinţă şi aplică corespunzător normele PSI de protecţie 'şi securitate a muncii
specifice activităţii pe care o desfăşoară ; —

p) Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte inprealabil conducerea unitatii
despre aceasta ——

—

'

r) Respecta ordinea si disciplina si executa intocmaiédispozitiile sefilor ierarhic , cuexceptia celor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturîşlecdeserviciu;
s) Raspunde de respectarea programelor de intre ' ei'e "planificata a echipamentelor si
instalatiilor prin efectuarea de activitati de revizie,*conn—oăl'îăintretinere si reparare a acestora
indreptate in scopul mentinerii in stare de functionaîeş erioada cat mai mare de timp ;
t) Respectă prevederile Regulamentului—Ante ““ egislaţiei în domeniu, procedurile de
lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamet'r'jtve\:”%<şx=iş°ente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare
si hotărâri ale Conducerii; . ”a,
11) Respectă atribuţiile stabilite în prezenţa fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de
conducătorul ierarhic superior; „

»

v) Asimilează cunoştinţeleănecesareindeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor,
regulamentelor, instrucţiunilor7şişordinelorreferitoare la sarcinile de serviciu;
w) În cazul unor situ "} xcepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau
probleme ivite, va răăp; ear-cestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea
programului de mun ' săptămânal, la solicitarea conducerii;
x) Respectă cmnfidehţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi
sarcinilor de serv 1

y) Răsp de "“deiideteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor, maşinilor—
unelte, scriţlelorunnare unor acţiuni necorespunzătoare;
z) a„NerESpectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele
prevăzu' de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială sau
„pen .du' ăcaz;

»” \ ,"\DE UR
a)“ Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile deaplicare a acestora ;

b) Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sauimbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la
procesul de munca ;

0) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica saualta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
(1) Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
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e) Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa ilinformeze de indata pe conducatorul locului de munca ;

f) Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopuluipentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentrupastrare;
g) Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentelede transport si alte mijloace de productie;
h) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturareaarbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive; ', *

i) Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca suntsigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; --

—

j) Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectoriisanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; "
k) Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii sisanatatii in munca.

c) Verifica si asigura securitatea echipamentelor nemedicale (lavoare, rezervorc de
sapun, baterii de apa, suporturi de hartie) „,

. '

a. Administrarea echipamentelor medicale si nenăédrcale
a) utilizarea de aparatura si echipamente medibaléisi nemedicale adecvate, bine intretinute
care sa asigure calitatea serviciului medical prestşzft

.

b) definirea prestatiilor asociate (livgaîe, ":
ugere in functiune, instruirea utilizatorilor,mentenanta si interventiile preventive sifcorecyâ

c) controlul ciclului de viata al echipa;; entelor si continuitatea service-ului prin restrictiila instalare, de mentenanta, de control si dejcoatere din funcţiune
d) respectarea legilor, reglement ' or si practicilor referitoare la supraveghere
e) Respecta confidentialifatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de
natura acestora, iar in caz asiriilserviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer,detasare sau demisie ort e " "clar'atie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabilajuridic conform legi/Islam, an„vigoare
ATRIBUTII SPEŞEŞE PERSONALTEHNIC
InstalatorzA l. verifica,—îi asigura starea de functionare a instalatiilor de canalizare, sanitare si ainstalatiilor pentru sfihgefeadncendiilor cu scopul de a depista eventuale defectiuni.
A 2. Mentine i),/analizeaza natura defectiunilor aparute si cauzele care le-au generat, defecteleaparute sunt,]oîcalizîaté si identificate dupa manifestari specifice: neetanseitati la imbinari, colmatari,obturari si/sau blocari de vane si ventile, etc.
Aâflnşjţalatiile, utilajele, elementele sunt verificate tehnic si functional pentru identificarea

„ale.

_
. Analizeaza defectele sau starile anormale aparute in functionare si comparate cum ntatia tehnica si instructiunile de exploatare.

. _, A 5. Identifica rapid si precis cauzele ce au produs defectele, precum si materialele, piesele sausubansamblele defecte.
A 6. Propune solutii tehnice de remediere a defectelor constatate care sunt comunicate cuoperativitate sefului ierarhic superior.
A 7. Asigura conditiile necesare efectuarii lucrarilor de reparatii prin alegerea corespunzatoarea materialelor, pieselor si sculelor in raport cu defectiunea aparuta.
A 8. Lucrarile de reparatii sunt efectuate conform normativelor si instructiunilor tehnice aleinstalatiilor sanitare.
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A 9. Demontarea, repararea/inlocuirea, montarea materialelor, pieselor si subansamblelor va fiexecutata conform normativelor de reparatie,
lO. Cunoaste normele programelor de întreţinere a echipamentelor, instalaţiilor şi clădirilor.] 1. Verifica si asigmrara securitatea echipamentelor nemedicale.
A 12. Verifica calitatea lucrarilor efectuate.
A 13. Raspunde de operativitatea solicitarilor, atunci cand apar defectiuni ale instalatiilor.A 14. Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatii prinintocmirea de rapoarte de intretinere-reparatii.

, A15.Respecta instructiunile de utilizare, exploatare a si intretinere a centralelor termiceconform competentelor,
,A16. Este responsabil cu întocmirea şi revizuirea periodică a protocoalelor de avertizare siintervenţie

:

Art.181 Electricianul are în principal următoarele atribuţii: \ ,a) se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii si normele tehnice de realizare alucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali a' t—rlajelo'r şi instalaţiilorelectrice, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite; a.
*t '

b) urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi pifîn procedurile specificede lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; '

c) comunică informaţiile despre sarcini, posib
sau verbale;

v

d) efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate “cu politica societăţii, legislaţia şinormele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă. '

Atributii specifice: , _

a) privind controlul, diagnosticarea şi repara ea rns alaţiilor electrice:
- selectează şi foloseşte corect aparatura pentruţéieterminarea curentului, tensiunii şi rezistenţeielectrice;

, &
- interpretează corect schemele elec „ , ', bolurile si legile electrice de bază;
— scoate de sub tensiune echiparfiérîtele electrice conform normelor tehnice de securitateamuncii şi P.S.I.;

_ f\
— execută verificări asupra ins't %ţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor demăsură, prin proceduri adecvate” edefea respectării normelor P.S.I.
- identifică echipameăntele '„eomponenteledefecte, în vederea remedierii;
- alege sculele, ma ' “

le şi aparatele de măsură conform schemei de lucru;
)'— - înlocuieşte/repară eşmfiamentul electric defect;“ - reface izolafiacircurtului şi legăturile de împământare conform normelor tehnice;

- repune stîbaîe iune instalaţia electriă, în vederea verificării calităţii lucrării;
— remediazăăébntualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
b) priVindexebutarea / modiflcarea instalaţiilor electrice:
(; citeŞtQŞi interpretează corect schema electrică;a ' e'materialele, dispozitivele, echipamentele şi aparatele de măsură confomr specificaţiilordinqscheritîa; '
stabileşte traseul instalaţiei în funcţie de cerinţe şi disponibilităţi;

,”; - montează tuburile de protecţie, conductorii şi echipamentele şi realizează conexiunile şiizolaţiile conform schemei şi normelor tehnice de securitatea muncii;
- pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentruverificarea funcţionării acesteia;
- repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc. Conformcerinţelor.
0) privind întreţinerea instalaţiilor electrice:
- execută inspecţii periodice şi revizii tehnice ale instalaţiilor electrice;
— identifică şi verifică calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice;

O
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— stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi executăatât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea completă a instalaţiei electrice,vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate etc.;
— execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice decomandă în parametrii ceruţi.
d) privind lipirea/dezlipireamanuală:
- alege metoda de lipire şi poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu cerinţeleinstrucţiunilor tehnologice;
— execută operaţia de lipire respectând secvenţele operaţiei şi maniera de lucru stipulatş nprocedură;
- îndepărtează surplusul de material pentru evitarea punţilor şi realizarea conexcorespunzătoare instrucţiunilor de calitate; *

- respecta instrucţiunile de protejare a componentelor contra şocului termic la lipire, ,- execută dezlipirea, acolo unde este cazul, respectând secvenţele operaţiei,<:". nfomi proceduriide lucru şi curăţă componentele/suprafeţele dezlipite. '
-, .;e) privind folosirea trusei de scule: '

- alege sculele/dispozitivele în conformitate cu prevederile docukmentaţi'ei' tehnologice şi cusarcinile de împlinit;
.

—'——

_- identifică şi marchează pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezintăsiguranţă în utilizare; î—

“

— efectuează întreţinerea curentă pentru a menţinemxdhiţp zitivele şi aparatele în stare de. … ,. . . ' afx“… .funcţlonare corecta, in conformitate cu procedurile sau reglembiiţtăgle in Vigoare;. …, . „. „ A . _, ' *\-
_ . . .- depozrteaza ş1 pastreaza in Siguranţa trusa de scule. conform recomandarilor spectfice loculuide muncă.

, „0 privind realizarea/citirea şi înterpretareaşîéheme or electrice:
— identifică componentele, ansambl &} şii\———…aparatura din schemele electrice, conformsimbolurilor specifice; '

- întelege şi interpretează corect le'âl
dintre componente; \\

- foloseşte cunoştinţele de desfér%
ALTE ATRIBUTII : î % iar?a) Respectă prevederile—Re? entului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru,precum şi celelalte reguli şi igente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri aleConducerii; “ gias
b) Respectă atri'l mile—„stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite deconducătorul ierarhiifsupériégr;
c) Asimilté"°â"2aî unoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor,regulamentelor, inăîuycţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;d) 11% \ Umor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau problemeivite, va'răsî3% e acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului demuncă'ă p ămânal, la solicitarea conducerii;

,
'ă e)'—r,Respectă coniidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şisăi rnilor de serviciu;& f) Răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor, maşinilor-unelte,sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare;

g) Ajută ori de câte ori este nevoie la descărcarea diverselor materiale sanitare, alimente,medicamente sau reactivi.
h) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel debauturi in timpul serviciului ;Raspunde de utilizarea si pastrarea bunurilor din dotare ;i) Informeaza persoana ierarhic superioara de problemele ce apar in desfasurarea activitatii lalocul de munca ;

electrice, pentru determinarea circuitelor şi legăturilor

pentru interpretarea corectă a schemelor electrice.
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j) Vara ajuta la intretinerea spatiilor verzi si caile de acces din curtea spitalului, iar iarna la
indepartarea ghetii si a zapezii din incinta spitalului si a cailor de acces. Acestea se curata si se intretinzilnic, in functie de anotimp, intre orele 8 si 10 si de cate ori este nevoie, in intervalul orar 8,00-16,00

k) la la cunoştinţă şi aplică corespunzător normele PSI de protecţie şi securitate a munciispecifice activităţii pe care o desfăşoară ;
1) Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii

despre aceasta
in) Respecta ordinea si disciplina si executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhici , cu exceptiacelor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu ; „ ,n) Raspunde de respectarea programelor de intretinere planificata a echipamenfeinstalatiilor prin efectuarea de activitati de revizie, control, intretinere si reparare a acestora indreptatein scopul mentinerii in stare de functionare o perioada cat mai mare de timp; '

: '“ “
v

0) Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare,
, „ limiteleprevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială sau penală după

caz; „'

p) Indeplineste si alte sarcini stabilite de seful serviciului tehnic sau de conducerea spitalului.
ATBIBUTII PE LINIE DE SECURITATE ŞI SANATATE ÎN ,MUNC ”ŞI SITUATII DEURGENTA :

, —

a) Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile deaplicare a acestora ; “QR,
'

b) Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu *exyujiia la pericol de accidentare sauimbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si cel al ,ersoane participante la procesul demunca ; \\
0) Sa aduca la cunostinta conducatoruluf

,

şif'dîe munca orice defectiune tehnica saualta situatie care constituie un pericol de accidentare s m,)bolnavireprofesionala ;
(1) Sa aduca la cunostinta conducatoruluixd'e munca accidentele de munca suferite de

propria persoana si de alte persoane participante laprocesul de munca ;
e) Sa opreasca lucrul la aparit' funui pericol iminent de producere a unui accident si sa ilinformeze de indata pe conducatorul lo »ulu' e,.munca ;

0 Sa utilizeze echipamei'jtu Î
, vidual de protectie din dotare , corespunzator scopuluipentru care a fost acordat si, dupa m…, ] inapoiaza si il pune la locul destinat pentru pastrare;g) Sa utilizeze coreâmasinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentelede transport si alte mijloace d'é— ÎŞcdyctie;

h) Sa nu proc —_ze'*l»a scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturareaarbitrara a dispozitiveloiî ere? —uritateproprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilortehnice si cladirilor si tili'zeâza corect aceste dispozitive;
i) Sagem, aşeze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,

pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure sifara riscuri-pent“ “securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;' »

coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
, „\ a oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,

pen ru rotectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
Î; 1“ k Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii siŞirăuţii in munca,

Atributii specifice personal tehnic
Electrician:
A ]. Executa operatiuni si lucrari care vizeaza instalatiile electrice, utilajele si instalatiile

tehnologice exixtente in unitate, in scopul asigurarii fimctionalitatii acestora in conditii optime si alprevenirii defectiunilor de natura electrica.
A 2. Efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire la instalatii de complexitate mediedin unitate conform preocedurilor specifice de lucru si in conditii de siguranta.
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A 3. Efectueaza lucrari de demontare si recuperare a materialelor din instalatiile electricedemontate.
A 4. Verifica protectia prin legare la nu] si/sau impamantare.
A 5. Executa lipirea/dezlipirea manuala.
A 6. Conecteaza la instalatia de impamantare aparatele electrice portabile sau fixe in cazulfolosirii acestora.
A 7. Executa lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor siinstalatiilor tehnologice.
A 8. Efectueaza controlul final al instalatiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilorde asimilare necesare verificarii acestor instalatii. '

.

*

A 9. Inainte de inceperea fiecarei lucrari, delimiteaza zona de lucru, conform normelor desecuritate si sanatate a muncii, intrerupe tensiunea, verifica lipsa tensiunii si legarea lalpamarit si inscurt circuit.
» =

'

A 10. Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea se gpe' parcursulexecutarii lucrarii. '
A 11. Participa la constructia tablourilor de distributie.
A 12. Monteaza corpurile electrice de iluminat.
A 13. Executa lucrari speciale in conditii normale de lucru,

automatizare.
.

A 14. Remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatii electrice si ia masuri pentruprevenirea lor. 3

A 15. Verifica periodic integritatea izolatiilor si starea carcaselor.
A 16. Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis dacălgicrarea o impune.

&!

Administrarea echipamentelor medicale, “ge?- „ cale' utilizarea de aparatura si echipameriărgedicale si nemedicale adecvate, bine intretinute
care sa asigure calitatea serviciului medical presta &' definirea prestatiilor asociate (livrare, punere in functiune, instruirea utilizatorilor,mentenanta si interventiile preventive si corective)

' controlul ciclului de ” ta- al echipamentelor si continuitatea service—ului prin restrictiila instalare, de mentenanta, de contr _ de scoatere din funcţiune„lerrientarilor si practicilor referitoare la supraveghere

>
%e in principal următoarele atribuţii:

a) Rezolvarea prompta a sarcinilor trasate de seful de echipa sau clienti
b) Rezolvare'aîipţgmpta a sarcinilor formulate de seful ierarhic
c) Rezdl—vareaprompta a nemultumirilor ivite din partea sefilor superiori
d) Apliiiafea'rprompta a oricarui discurs conflictual cu colegii sau pacientii
eng operai'ea cu ceilalti colegi din echipa si spital

2.3- In raport cu echipamentele si aparatura pe care o utilizeaza:
Insusirea modului de utilizare corecta si eficienta a echipamentelor utilizate in procesulJmunciizscule, unelte, masini, utilaje, (tesla, ferastrau, dalta, metru, furtun de nivel, rindea,bormasina electrica, etc.)

g) Utilizarea corecta si cu responsabilitate a sculelor din dotare
h) Sesizarea imediata a sefului ierarhic in momentul in care sesizeaza dificultati sau defectiuni inutilizarea echipamentelor de lucru.

3. In raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
i) Respectarea tuturor normelor de prezentare pentru fiecare produs si serviciu in partej) Respectarea procedurilor de lucru si a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor

7,
„„
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4. In raport cu securitateamuncii
k) Insusirea prevederilor din instrumentele specifice locului de munca si din instructiunile generale

ale locului de munca
1) Participarea periodica la sedintele de instruire in domeniul ssm organizate in spital
m) Respectarea normelor de securitate si sanatate la locul de munca
11) Sesizarea sefului ierarhic cu privire la incalcarea normelor de ssm
o) Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi imbunatatite

5. Privind precizia si punctualitatea
p) Va respecta programul si orarul de activitate al spitalului , , „ _,q) Va respecta programul si termenele limita stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucruatribuite

„

r) Va sesiza acele circumstante ce ar putea crea probleme in finalizarea in timp util a
sarcinilor/lucrarilor si le va aduce la cunostinta persoanelor direct implicate
6. In raport cu metodele si programele de lucru

5) Va respecta ierarhia activitatilor din programul zilnic de munca
t) Va respecta procedurile interne de lucru
11) Va fi preocupat permanent pentru autoperfectionarea prin studiu indi .id

7. Privind relatiile si comunicarea
„v) Va fi intotdeauna prompt, in exprimarea raspunsurilor, verbal fată,. 1 sau autoritati

w) Va mentine o relatie de cooperare cu toti colegii prin comunicarăâkşr ezolvarea calma a oricarei
nemultumiri

»

x) Va fi intotdeauna politicos cu clientii dand dovada de amab itat'e'si bune maniere
8. Sarcini si activitati specifice locului de munca: '

'

y) Citeste si interpreteaza planurile de executie
conformitate cu proiectul de executie. fai/%

z) Efectueaza calcule matematice simple de (“aprecierţ a necesarului de materiale pentru executarea
lucrarilor de dulgherie/tamplarie Î,

'

aa) Masoara si traseaza amplasamentul lu 'arilor
de executie si normativele in vigoare. '

bb) Organizeaza si curata propriul l ,
dulgherie/tamplarie '; „ ,'

cc) Verifica calitatea lucrarilor, de “dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si
normativele in vigoar ';

dd) Remediaza defectiun'
executie si nonnatitâléă wrgoare

ee) Identifica instrtfţîrgnt leşi sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile necesare lucrarilor de
executat. în \Kwy

ff) Alege cusdjsceirraymantmijloacele de prelucrare a materialelor
gg) Alege core

4
culele pentru executarea lucrarilor de debitare

hh) Intretinăirrsîtrumentele, sculele, uneletele, masinile, utilajele, instalatiile specifice lucrarilor de
ul!“ etilejtamplarie
Cur a cil constiinciozitate uneltele, utilajele si sculele dupa folosire

., jj) Pr „tejeaza suprafetele metalice ale sculelor, uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare
""nkk Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control.

" Alte atributii:
a) Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si

cerintele postului
b) Respecta regulamentul intern
c) Respecta normele de igiena, protectia muncii si prevenirea incendiilor in locul unde isi

desfasoara activitatea
(1) Nu are voie sa intre in tura sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare avansata de

oboseala

rticipare la cursuri

e detaliu pentru executarea lucrarilor in

e dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul

e munca in vederea desfasurarii activitatii de
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e) In functie de gradul si complexitatea interventiilor, solutioneaza avariile aparute cu ceilaltimuncitori care raspund de intretinerea cladirilor si instalatiilor din unitate
f) Preia zilnic deseurile medicale din sectii si compartimente si le depoziteaza in spatiile

special amenajate
g) Efectueaza periodic dezinfectia si dezinsectia pentru a preveni infectiile ce pot aparea in

sectii si compartimente
h) Raspunde de depozitarea in locurile special amenajate a deseurilor menajere
i) Executa repararea si intretinerea tamplariei din unitate (usi, ferestre) si a pardoselilor din

lemn;
, _ __j) Asigura intretinerea si repararea gardurilor din unitate, urmarind sa nu faca risipa de

material lemnos;
k) Asigura intretinerea si repararea mobilierului din unitate; ,

]) Executa gratare din lemn in locurile de munca cu umezeala, inlocuindu-se cele, deteriorate;
m) Semnaleaza din timp sefului ierarhic lipsa din magazie, a materialelor necesare executarii

lucrarilor ce ii sunt incredintate; v

11) Executa aprovizionarea cu materiale necesare operatiilor ce le executa si le gospodareste
eficient;

o) Raspunde de calitatea, eficienta si termenul de realizare al aril-o: ce le are de executat;
p) Raspunde de intretinerea si buna functionare a utilajelo dotare, a curateniei la locul de

munca; “

q) Solicita sefului ierarhic informatii in legatura cu lucfâţea ecare o executa;
r) Inceperea unei lucrari se executa in baza unui ordfftjdîeîltîcru scris de seful ierarhic in care

se specifica punctul de lucru, natura lucrului,.materialill si timpul de lucru necesar;
5) Dupa efectuarea lucrarilor se va face procesverbalîla punctul de lucru respectiv;
t) Preda la magazie materialul ramas sau recuperat-;
u) Sesizeaza sefului ierarhic cand apar—deficiente de ordin calitativ si nu pot fi inlaturate cuforte proprii; -

'

v) Stabileste conform normelor, V. consum si a STAS-urilor aflate in vigoare cantitatea si
calitatea materialelor necesare» tarii lucrarilor pe care le are de efectuat;

w) Respecta Regulamentul ' tării
„ ecum si Normele de protectie a muncii, P.S,I.

x) Respecta legislatia in" go e, normele, ordinele, reglementarile emise de M.S. si
conducerea unitatii, '.

'

_
y) Isi desfasoara activitatea.…echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
Z) Respecta indeplinire. conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al stariide sanatate pentru prevéprr olilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii

(viroze respiratorii,ifffectiizcutanate,diaree,tuberculoza,etc.);
aa) RespefŞÎîîtp gramul de lucru si programarea concediului de odihna;
bb) Ipaxincăpwţulsi sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;
ce)» e "ec/Bta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eflcienta

n ,
,;functie de nevoile spitalului va prelua si alte puncte de lucru;

\ e pÎecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura
“( ăăşacestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer,detasare sau demisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila

juridic conform legislatiei in vigoare
Atributii specifice personal tehnic-Tamplar
A 1. Sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale sculelor si utilajelor din dotare.A 2. Sa execute intretinerea si repararea tocariei si feroneriei din cadrul pavilioanelor

spitalului.
A 3.Sa intretina si sa repare mobilierul din cadrul sectiilor si compartimentelor.
A 4. Sa execute functie de posibilitatile tehnice existente obiecte din lemn necesare precumgratare, site, rafturi, dulapuri, paravane, etc.
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A 5. Sa stea la dispozitia unitatii sau sa se prezinte in cel mai scurt timp la serviciu in caz de
avarii sau alte necesitati urgente.

A 6. Intocmeste lista cu materiale si piese ce-i sunt necesare pentru executarea reparatiilor,
lucrarilor noi.

A 7. Raspunde de utilizarea corecta la locul defectiunii a pieselor si materialelor ridicate de la
magazie cu documentele corespunzatoare.

A 8. Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport Si alte mijloace de productie.

A 9. Sa fixeze ferestre si usi in tocurile lor, executate din lemn. , , „ , _

ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITATE ŞI SANATATE ÎN MUNCA ŞI SITUA ijDE
URGENTA : ' -

a) Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de
aplicare a acestora ;

. '; ,.
b) Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol"'d'e„accidentare sau

imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de
munca ; '

;

c) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munc orice" d'efectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire p fesionala ;

(1) Sa aduca la cunostinta conducatorului de munc Vccide'iitele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul geţi?

_
şa;

e) Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol imîweţi \şîlfe'producere a unui accident si sa il
informeze de indata pe conducatorul locului de munca ; GK \ "

f) Sa utilizeze echipamentul individual de,)p “tăiate din dotare , corespunzator scopului
pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiăzăesrgl pune la locul destinat pentru pastrare;

g) Sa utilizeze corect masinile, aparagira,»urîeltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;

&
. …

”=…

11) Sa nu procedeze la scoaterea dintfunctiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate“—proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor si u caza corect aceste dispozitive;

i) Sa coopereze, atat —t %gaf'este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru a permite angajatoruluitf' ' 'gure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si
fara riscuri pentru securitate si Sangtate, in domeniul sau de activitate;

j) Sa cooperez = ţatatimp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru realizarea oricaror as'uri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protîe ia'sanatatii si securitatii lucratorilor;

k) Sardeaîrelatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si
sanatatii in mpncă.

'

(%" “7

ribirtii atelier intretinere - centrala termica
' “31,83 Atributiile Formatiei de exploatare, intretinere a centralei termice:
a) xecută lucrări de întreţinere a instalaţiilor, cazanelor şi instalaţiilor anexe;

(„QQ b urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi
1Naagiţativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;

c) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
d) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi

competenţele stabilite;
e) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele,

utilajele şi instalaţiile necesare Spitalului;
f) efectuează reparaţii periodic la instalaţiile termice, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii

optime;
g) urmăreşte existenţa autorizaţiei de funcţionare pentru centralele termice din cadrul unităţii;

a.“
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h) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a
reparatiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii
etc.

B.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art.184 Fochistul are in principal urlatoarele atributii:
Responsabilitati:

1. In raport cu alte persoane:
a) Rezolvarea prompta a sarcinilor asumate
b) Aplanarea prompta a oricarui discurs conflictual cu persoanele din grupul tinta
c) Cooperarea cu ceilalti colegi din compartiment si din spital
d) Onestitate si confidentialitate fata de toate persoanele cu care intra in contact in interes de

serviciu \”

2. In raport cu echipamente si aparatura pe care o utilizeaza:
e) lnsusirea modului de utilizare corecta si eficienta a echipamentelor utilizatein pro esul muncii;

pompe de circulatie a apei, cazane, instalatii anexe, scule specific, aparate de verificare a
cazanului '

-

a) Utilizarea corecta si cu responsabilitate a aparaturii din dotare Î. \
b) Sesizarea imediata a sefului ierarhicIn momentulin care sesizeaza dificultati sau defectiuniin

utilizarea echipamentelor si a aparaturii *

3. In raport cu produsele muncii
f) Respectarea procedurilor de lucru asa cum sunt ele detali *

g) Respectarea normelor privind forma si continutul rapa?
4. In raport cu securitatea muncii
h) Insusirea prevederilor din instrumentele specific

ale locului de munca

rm metodologia interna de lucru
»le elaborate

k) Sesizarea sefului ierarhic cu privire la incală'area normelor de ssm
l) Sesizarea cu privire la aspect cepot fiimbunatatite
5. Privind precizia si puncmalitafea ' '“

m) Va respecta programul dinté riiractual de munca si orarul de activitate al spitalului
n) Va respecta programulsî0) Se va asigura si va luâéto

/asumate . “\
'surile pentru a finaliza cu promptitudine si in timp util sarcinile

p) Va sesiza acele circumstante ce ar putea crea problemein finalizareain timp util a sarcinilor si
le va aduce la curiOsti'ntamanagerului

q) Va respecta'iejarhia activitatilordin programul zilnic de munca
r) Va respectaprocedurile interne de lucru

intotdeauna prompt, in exprimarea raspunsurilor, verbal sau fata de colegi, superioriZ mentine o relatie de cooperare cu toti colegii prin comunicarea si rezolvarea calma a
oricarei nemultumiri

) Va fi intotdeuna politicos cu colegii, dand dovada de amabilitate si bune maniereva) Nu va discuta si nu va analiza comportamentul colegilor in fata altor colegi sau a altor personae
w) Va mentine relatiile de cooperare cu toti reprezentantii autoritatilor publice cu care intra in

contact
x) Se va specialize permanent in tehnici de comunicare adecvata

Sarcini si activitati specific locului de munca:
a) Aplica normele de protective a muncii si prescriptiile tehnice, sesizeaza pericolele si aplica

procedurile de urgenta
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b) Preia si verifica registrul de supraveghere a functionarii cazanului (verifica instalatiile,aparatele la preluarea schimbului)
c) Pregateste cazanul, cazanele pentru pornire (porneste pompele de circulatia a apei ininstalatie)
d) Verifica si supravegheaza functionarea cazanelor si a instalatiilor anexe
e) Pregateste cazanul pentru reviziile tehnice periodice
t) Analizeaza defectiunile aparute si adopta masuri de urgenta pentru remedierea acestorag) Scoate cazanul din functiune respectand conditiile de maxima securitate pentru personalulde exploatare '

h) Asigura racirea cazanului prin ventilatie naturala, in timp optim, conform procedunrlucru
. ,i) Executa golirea cazanului, in functie de temperature optima, conform procedurii de :lu/cîruj) Efectueaza lucrari de intretinere (inlocuieste gamiture, robinete, vane) pentrua asigura bunafunctionare a cazanului

,.k) Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca in rferent de naturaacestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de mimea, transfer, detasaresau demisie orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic conformlegislatiei in vigoare \ '

Alte responsabilitatii:
<._a). Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelepostului

. "*?
b)Respecta regulamentul intern
c) Pastreaza curatenia la locul de munca
d) Respecta normele de igiena, protectia

desfasoara activitatea ca
e) Nu paraseste locul de munca in tim uîţufrcţionarii centralei termice, pentru a prevenii oricerisc in functionarea acesteia %„

»

t) Sa opreasca imediat din functipneacăţţala termica in momentul aparitiei unei defectiuni ceafecteaza functionarea centralei Îterriţi'e
g) Asigura parametrii optim . cesaiiysalii de operatie in ceea ce priveste buna functionare astatiei de oxigen 5:

(

h) Se asigura de existenéş 'n statia de oxigen de calitatea necesara pentru evitarea unor problemecu alimentarea de 6“ găii'îrentru sala de operatie si compartimentul A.T.I.
i) Aduce la cunos-'n conducerii de orice defectiune sau avarie aparuta si care nu poate fisolutionata df' c_a personalul de intretinere
j) Asigura $$necesar pentru sterilizarea instrumentarului medical din sectiile si

compartime ;tjle din unitate cat si pentru aburul folosit in compartimentul spalatoriek) Se asigua periodic in timpul programului presiunea gazului metan, a energiei electrice si a
Clpresr'unwgrâlaapa, factori primordiali in functionarea cazanelor termice

l) Peda—„serviciul pe baza procesului verbal de predare si primire cu luarea la cunostinta a_“
" ev nimentelor intamplate in tura efectuata

(îşi-n)Nu are voie sa intre in tura sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare avansata de oboseala.
n) Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
o) Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al stariide sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii(viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.);
24. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale inunitatile
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE FOCHIST
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Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati desfasurate insocietate cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii si sanatatii in munca a personaluluiangajat .

Prevederile cuprinse in prezentele norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelorspecifice activităţilor in domeniu si desfăşurarea proceselor de munca incondiţii de securitate. Laprevenirea accidentelor personalul care desfasoara activitati in societate va respecta prevederileprezentelor norme specifice deprotecţia muncii:
a) Sa se prezinte la locul de munca odihnit, fara a fi sub influenta băuturilor alcoolice.
b) Sa nu lucreze cu unelte sau materiale improprii sau defecte.
c) Sa respecte programul de lucru.
d) Sa nu întreprindă nici o activitate pentru care nu este instruit.
e) Sa nu umble la instalaţiile electrice,daca nu au atribuţii in acest scop.0 Sa nu execute reparaţii ale maşinilor, sculelor sau utilajelor,daca nu au atrib

scop.
;

'

g) Sa oprească lucrul in caz de pericol iminent de accidentare, si in“ caz de accident de
munca sa anunţe conducatorul si dupa caz salvarea,pompierii la 11 *

'

h) Sa păstreze curatenia la locul de munca.
i) Sa-si insusesca instructajul periodic de protecţia muncii.
j) La locul de munca sa circule doar prin caile stabilite care asigura securitatea.
k) Sa nu întreprindă acţiuni ce ar pune in pericol colegi au alte persoane prezente in acelmoment .

1) Sa nu filmeze in locuri neperrnise.Fumatul iin—timpul:
permis doar in locul stabilit si amenajat pentru a easta.

m) Sa-si insusesca in mod corect instructajul de acordare a primului ajutor, pentru a-si
putea ajuta colegii aflaţi in dificultate;

»

11) Sa anunţe seful ierarhic superiordg oric “neregula apăruta in procesul muncii, care arputea constitui un pericol de acei Are sau îmbolnăvire profesionala.
0) Sa păstreze bunurile unitat"

*

p) Sa respecte ordinea si dis p ma
q) Sa aibă in tot timp% ăţii o comportare demna si civilizata menita saimbunatateasca relafăîlp'd_ “ unca.
r) Nu se admit lalloc'ulădeţşrnunca persoane care nu au fost instruite din punct de vedere alsanatatii si se "

tatiiii'n munca.A

„ \rzarea salariatului la locul de munca, v-a fi pus in tema cu prevederileinstructiuni o (instructajul periodic la locul de munca),cat si cu riscurile de
accidâéarésair îmbolnăvire profesionala pe carele prezintă postul respectiv.t) N

___> adbmit la lucru persoane ce nu au avizul favorabil al medicului pentru a ocupa\postillrţespectiv.
vu) ' Saépnoasca in mod temeinic instalatia de cazane din punct de vedere al deservirii.sa ia toate masurile in asa fel incat pornirea si oprirea cazanului sa se faca in siguranta.°“ ?Sa controleze functionarea armaturilor de siguranta si control a dispozitivelor dealimentare, consemnand constatarile in Procesul Verbal din registrul Jurnal.x) Sa supravegheze direct si permanent buna functionare a cazanului si a instalatiilor

anexa.
y) Sa comunice sefilor defectele constatate, consemnandu—le in ProcesulVerbal dinRegistrul Jurnal.
2) Sa predea si sa ia in primire serviciul, verificand buna functionare a cazanului.Rezultatul predarii si primirii se va consemna in Registrul Jurnal cu semnatura ambilor.aa) Sa opreasca din functionare cazanul in urmatoarele cazuri:

a)nivelul apei a scazut sub cel minim, fiind totusi vizibil in sticla si continua sascada desi cazanul este alimentat cu apa;

“ţ: .

lizarii sarcinilor de serviciu este
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b)nivelul apei nu se mai vede in sticla si nu reapare cand se incide robinetul, inacest caz alimentarea cu apa este interzisa;
c)toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte;
d)toate indicatoarele de nivel nu functioneaza;
e)nivelul apei a trecut peste marginea superioara a sticlei si prin purjarea cazanului,nivelul nu scade;
f)]a elementele cazanului au aparut burdusiri, fisuri sau crapaturi,curgeri de suduri,incalzirea la rosu a unei parti din peretele metalic;
g)sunt atinse limitele de declansare prin protectie automata a cazanului, dar nu serealizeaza declansarea; " ' '

&

h)s-a produs o explozie de gaze in focar;
i)a izbucnit un incendiu in sala cazanelor care nu poate fi stins;
j)la stingerea accidentala a focului in camera de ardere;

bb) Fochistul va inscrie in procesul verbal:
„_a) constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxi ar a..—annaturilor la

preluarea schimbului; ' '

b) ora cand efectueaza operatiile de verificare a
„ auxiliare si constatarile facute;&.) c) ora cand s-au produs anumite defec'tr ni

,;
au fenomene anormale '

inexploatarea cazanului indicand locul, felul si modulşe remediere a defectiunii;
d) ora aprinderii si stingerii focului; &
e) operatiile principale privind tratareasâ \cc) Sa compare indicatiile indicatoarelor de nivel. cutacfguhe indirecta cu cele ale indicatoarelor

cu actiune directa. Verificarea se va face cel putin 0 d, ta peisél'îrmb.
dd) Verificarea bunei functionari a manometrel aşi purjarea tubului sifon al nivostatului si acazanului se va face cel putin o data pe schimb.“

'
**

ee) Defectele constatate trebuiesc r/eniediate imediat, iar cand nu se pot face se va anuntaasistenta tehnica sau seful de sectie, de sc ' .(seful ierarhic superior).
ff) Verificarea functionarii supapelor! şiguranta prin suflare, trebuie sa se faca cel putin o data la24 ore. '

_
“ţ; \

NORMELE SPECIFICE DEP LENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
a) la locurile de munc e ob igatorie organizarea prevenirii si stingerii incendiilor, careconsta in:

„>— } “

b) adaptarea si conéiŞŞâ a la conditiile specifice locului de munca anorrnelor de prevenire si
) stingere a incendiilor si a"}; Lor de dotare cu mijloacetehnice de prevenire precum si aducerea la\ cunostinta personalului.si afisarea acestora.

c) organizarea minala a echipelor de stingere a incendiilor si instruirea acestora cu sarciniprivind: cond cerea „operatiunilor de stingere, anuntareaizbucnirii incendiilor la pompieri siconducerea._Ilni-Latj/i5 organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor materiale, ordinea evacuarii si
mijloacele u'tils; ate,traseele fluxurilor, zona de protectie in care se face evacuarea, masuri de
secu ră să)

'

d)" tilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor( hidranti,stingatoare).
“a;—e') masuri de protectie: intreruperea alimentarii cu energie, materie prima.Pentru stingerea

mgendiilor in faza initiala se va interveni cu jeturi de apa pulverizata.& INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII ÎMPOTRIVA PERICOLULUI DEELECTROCUTARE
a) Acţiunea curentului electric asupra organismului uman;Mecanismul electrocutării
Din analiza cauzelor accidentelor, rezultă că majoritatea electrocutărilor ar fi putut fi evitate,prin aplicarea unor măsuri simple de securitate. Un număr însemnat de accidente comportă o parte deresponsabilitate umană ( neglijenta sau ignoranţa personalului ), iar altele se datoresc defecţiunilor deordin tehnic. Acţiunea de prevenire se referă atât lacalitatea aparatelor şi instalaţiilor electrice, laîntreţinerea şi folosirea lor, cât şi mai ales la informarea celor care le utilizează.

ri tur-ilor si instalatiilor

,
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Factorii care influenţează direct rezistenţa corpului omenesc, înmomentul produceriielectrocutării, sunt:
a)valoarea tensiunii;
b)presiunea Şi suprafaţa de contact;
c)locul de pe corp atins de elementul sub tensiune;
d)ternperatura Şi umiditatea mediului;
e)timpu1 cât organismul stă sub tensiune.
b) Protecţia faţă de contactele directe
Contactul direct, reprezintă atingerea unor elemente buneconducătoare de electricitate, aflatesub tensiune , care compun utilajele sau instalaţiile electrice. "
Evitarea accidentelor electrice prin atingere directă se poate face prin:
-alimentarea echipamentelor şi instalaţiilor la tensiuni cât mai reduse şi construirea l

[

stfelîncât, elementele sub tensiune să fie inaccesibile atingerii întâmplătoare, iar arcurile electrice care seproduc, să nu poată genera arsuri;
.

'

-folosirea obligatorie a mijloacelor individuale de protecţie, împotriva—el 'trocutării, pentrupersonalul care Vine în contact cu instalaţiile şi aparatele electrice; : — '
* '

-folosirea de pardoseli izolante;
.

_a -supravegherea permanentă a salariaţilor de către şefii ierarhici,astţef incât, munca să se*) desfăşoare fără pericol de accidentare.Pericolul electrocutării poate fi redus, în cazul în care atingereaunui singur element sub tensiune, se produce în timp ce omul se află complet izolat de pământ.c) Protecţia faţă de contactele indirecte '
*

Prin atingerea indirectă, se înţelege contactul om
electricitate, care nu fac parte din circuitele curenţilor de.,ltî
tensiune, datorită unei izolaţii necorespunzătoare saul '

pentru evitarea accidentelor prin atingere indirectă,/su
-folosirea unor tensiuni de alimentare câtmai r duse;
—legarea la pământ; *

.. „f .,

(

-legarea la nul;
-izolarea suplimentară de protecţie;
-separarea de protecţie; .

"

—deconectareaautomată dex/pr

u elemente bune conducătoare de
td care au intrat în mod accidental sub
ei insuficienteMijloacele principale

ţie,]a apariţia unei tensiuni de atingere periculoasă ( tensiunede defect ); faq _

-deconectarea automat deşprotecţre, la apariţia unei scurgeri decurent periculoase ( curenţi dedefect );
]

"€”&
“) -egalizarea poter'fţîăl" _.» „

,
ării?!

Art.185 R_e' ngabil R.S.T.V.I.

a) identificarea si înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR, precum şi
v_trănqsihiterea acestor date spre înregistrare la inspecţia teritorială ISCIR de care aparţin;\iijtre *erea şi reparaţiile echipamente]or/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au îneşiîlenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către

\ ersoane juridice autorizate de ISCIR;
“WAP-) înlocuirea unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,(„: acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridiceautorizate de ISCIR;

d) montajul şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR,
pe care le au în evidenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehniceISCIR;

e) exploatarea corectă şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au înevidenţă;
t) existenţa instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalaţii;
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g)

i)

j)

k)

0)

p)

q)

t)
“)

anunţarea telefonic şi/sau în scris, în maxim 8 ore de la data luării la cunoştinţă, a inspecţieiteritoriale ISCIR de care aparţin, despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamente/instalaţiile pe care le au în evidenţă;
anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririiunor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare anecesităţilor efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese saureparaţii capitale;
anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre nerespectarearegimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR de către personalul de exploatareînregistrarea evidenţei instalaţiilor/ echipamentelor într—un registru, cu urmărirea efectuăriiverificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona; ,v

"'x—

_

„urmărirea şi pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnicé'ţoficiale şiparticiparea activă la efectuarea acestora; "
urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese verbale de”examinarea în mod regulat a registrului de evidenţă a funcţionării echipamşi luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate; % ”'
interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persogp'en. &” rizate, atunci cândau cunoştinţe de acest lucru. " “».—„\n,
Instruirea, examinarea anuala a personalului autorizat pentmffnarrevrar a instalatiilor de ridicatsi instalatiilor sub presiune a] unitatii; ' "Q "
Este responsabil cu ascensoarele conform Prescri 'l'or Tehnice I.S.C.I.R. R6/2002,C1/2010,C9/2003 si raspunde de activitatea de instruire ordonare profesionala a liftierelor;sa asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor pradusevla—echipamentele sau instalatiile ISCIRpe care le are in evidenta, in vederea furniz 1ţ —&ţ€)r informatiilor organelor de cercetare aevenimentelor; fx}sa faca propuneri conducerii detinatoru '

fi rului in vederea imbunatatirii conditiilor deexploatare a echipamentelor sau instala };»IŞSCIR;
sa faca propuneri conducerii deti"aţgrului/utilizatorului in vederea achizitionarii de scule,dispozitive, aparatura de masura "si'conţrol, precum si de echipamente de protectie pentru cadesfasurarea activitatii de RSVTI's faca in cele mai bune conditii;
sa beneficieze periodic, celfputin o data la 2 ani, de participare la cursuri sau instructaje indomeniu, realizate de ”oane juridice autorizate/recunoscute de ISCIR;sa faca parte din cornjâilâdeachizitie a echipamentelor/ instalatiilor din domeniul ISCIR;sa anunte ISCI (Axşpf nerespectarea dispozitiilor legale privind achizitia, intretinerea,repararea sauaălîîşareă in conditii de siguranta a echipamentelor/instalatiilor din domeniulISCIR.

C.I. Atelier e intretinere —statia de oxigen
Art.186 Statia de oxigen
Atribuţii generale:

' i'gurarea funcţionării corespunzătoare a Staţiei de oxigen;
_ sigurarea de lucrări de mentenanţă la nivelul Staţiei de oxigen, în limita competenţeloresionale;

c) comunicarea cu tîrmizori de specialitate pentru servicii de mentenanţă şi reparaţii la nivelulStaţiei de oxigen.
C.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art. 187. Muncitor calificat în meseria de instalator—atributii:
a) supravegheaza buna functionare a Statiei de Oxigen
b) Verifica starea de functionare a Statiei de Oxigen;
c) efectueaza lucrari din domeniul instalatiilor in cadrul întregului spital;d) comunica verbal sefului ierarhic superior necesarul de materiale necesare pentru bunafunctionare a sectorului de activitate;

Page | 185



e) la nevoie, insoteste setul ierarhic superior in vederea aprovizionarii cu materiale;f) efectuează şi răspunde de curăţenia sectorului repartizat;
g) evacuează gunoaiele şi alte reziduuri din sectorul curăţat şi le transportă la locul dedepozitare stabilit de conducerea unitatii;
h) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
i) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhic superiori;
j) respectă graficul de lucru întocmit lunar;
k) respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate;
] ) participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care faceparte;

V.4. GARDEROBA
V.4.1. ORGANIZARESI ATRIBUTII * '

v

Art.188 GARDEROBA este organizată în subordinea directorului medical şi [are în principalurmatoarele atributii:
,a) preia pacientii pentru internare;

b) asigura pastrarea hainelor pacientilor in bune conditii pe toata peC) se preocupa de starea de igiena a pacientilor inainte de intrarea n(1) asigura echipamentul pacientilor pe perioada intemarii .V.4.2. ATRIBUTII PERSONAL
Art. 189. ATRIBUTIILE POSTULUI DE GARDER
a) primeste, efectueaza sau ajuta la echiparea pacienti '

b) asigura igiena individuala, cat si spalarea/deco
internati; ,; „”“

c) triaza si depoziteaza ( la nevoie) hainele Ap „cientilor, in conditii de igiena si securitate;d) insoteste bolnavul nou internat la si lonuliila “care a fost repartizat, predandu—l pe baza desemnatura asistentului de salon; ( '

e) depoziteaza hainele pacientilori
sectie si continut;

* %f) tine evidenta scriptica in regis ru, „ ainelor( efectelor) pacientilor;
g) asigura pastarea si folosirea " \'iie conditii a inventarului pe care il are in primire;h) eliberează la fiecare bolna parte un bon de primirea efectelor la garderoba, În bon se vortrece toate datele de stare civila precum si bunurile primite de bolnav de la garderoba unitatii si se vaurmari data externarii pe;

“

cuperarea bunurilor spitalului;
j) depoziteaza Obi intr-o anumita ordine;
k) primeşte e' ectelezpacientilor la garderoba pe baza foii de intemare;
]) supraveéîîéa; W.„obiectelepersonale ale persoanelor;
m) arecgrijîîsdé pastrarea in bune conditii a articolelor si obiectelor preluate(sa nu fie furate,murdarite saubdxzeteéiorate);
n) nregiŞtreazaprimirea si predarea obiectelor;
o,) liberează efectele bolnavilor numai pe baza biletului de externare sau a biletului de voieelib, at dé}medicul sectiei in care a fost internat;

*\p ridică de la magazia spitalului materiale de curatenie si dezinfectie si asigură curatenia inconditii a garderobei si a baii aferente;
r) transportă dosarele pacientilor intre serviciul medical si serviciul de statistica, la cerereaacestora.

'

ada—internarii;
tie;

;
o; Yitematr;
marea, deparazitare pacientilor nou

fihusemdrvrduale etichetate cu N/P, data rnternarn, salon,
(„\

CAPITOLULVI
ROLUL STRUCTURILORMEDICALE FUNCTIONALE DIN SPITAL DEMONITORIZAREA BUNELORPRACTICI IN UTILIZAREAANTIBIOTICELOR
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.... MANAGERUL
DIRECTORULMEDICAL

3. COMPARTIMENTUL PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA SILIMITAREAINFECTIILOR ASOCIATEASISTENTEIMEDICALE4. MEDICULUI RESPONSABIL DE POLITICA DE UTILIZARE AANTIBIOTICELOR DIN CADRUL SERVICIULUI/COMPARTIMENTULUIDEPREVENIREA INFECTIILOR ASOCIATEASISTENTEIMEDICALE

P

5. FARMACIA
6. LABORATORULDE ANALIZE MEDICALE
7. MEDICII SEFI DE SECTIE
8. MEDICULCURANT

Art.190 MANAGERUL
—,a) controleaza respectarea normativelor cuprinse in planul anual de activitate pentrusupravegherea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale de la nivelul— sectiilor si serviciilordin unitate, in colaborare cu responsabilul coordonator al activitatii specifice-si cu medicii sefi desectie;

_

b) analizeaza si propune solutii de rezolvare, dupa caz, alocare“'de fonduri, pentru sesizarilecompartimentului/responsabilului de activitate specifica in situatii: e risc sau focar de infectieasociate asistentei medicale; '

c) raspunde pentru buna organizare a procesului de antib “tera e si antibioprotilaxie aplicat lanivelul institutiei spitalicesti;
' & “aş—lv”d) raspunde de respectarea politicii de utilizare a ant; roţi? :, or in unitatea sanitara;e) verifica cu ocazia vizitelor inopinate indeplinirea” “miniltului prezentei proceduri;t) supune, atunci cand este cazul aprobarii pacien preinternat neconfonnitatile care constituieabateri de la cerintele legale sau de reglementare aflate [iii vigoare, atunci cand s—a solicitat acest lucrude catre pacient; *

Art.19l DIRECTORULMEDI
a) desfasoara activitate de monito "
antibioticelor la nivelul spitalulu'

ontrol privind aplicarea bunelor practici in utilizarea
”&
ii "ăe utilizare a antibioticelor in unitatea sanitara, in colaborareb) raspunde de respectareail'p &

'

cu Managerul si cu medicii seiide. ectre;
c) se asigura si raspunded aplicarea in activitatea curenta a procedurilor si protocoalelor care\ ) documenteaza bunele practici irivantibioterapie si antibioprotilaxie;
d) inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilormedicale desfasufăt'e ' nivelul spitalului;
e) raspunde pentrţu buna organizare a aplicam procedunr de utilizare a antibioticelor la pa01entulinternat, asţép fectuarii investigatiilor necesare diagnosticului pozitiv,diferentia1, etiopatologic alafectiuniiţx alx 'tualelor complicatii precum si comorbiditatilor, recoltarii de probe biologice curespecfL v ”centi entialitatii asupra procedurii, participarii voluntare la procesul educational, alte“V)- . . . .e*de cercetare medicala, cu respectarea prevederilor legale in domeniu;a. să ' . . . .. . . .»,»aparitra srtuatnlor deoseblte sunt aduse la cunostinta managerulul
J.. Art.192 COMPARTIMENTUL PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA SlLIMITAREA INFECTIILOR ASOCIATEASISTENTE]MEDICALE

a) organizeaza, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de SanatatePublica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infectiilor nosocomiale si a consumului deantibiotice din spital
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Art.193 MEDICUL RESPONSABIL DE POLITICA DE UTILIZARE A

ANTIBIOTICELOR DIN CADRUL SERVICIULUI/COMPARTIMENTULUI DE
PREVENIREA INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEIMEDICALE
a) elaboreaza politica de utilizare judicioasa a antibioticelor in unitatea sanitara, inclusiv ghidurile de
tratament initial in principalele sindroame infectioase si profilaxie antibiotica;
b) coordoneaza elaborarea listei de antibiotice esentiale care sa fie disponibile in mod permanent in
spital;
c) elaboreaza lista de antibiotice care se elibereaza doar cu avizare din partea sa si deruleaza activitatea
de avizare a prescrierii acestor antibiotice; *:?

d) colaboreaza cu farmacistul unitatii in vederea evaluarii consumului de antibiotice in unitkté “=

sanitara; “„

e) efectueaza activitati de pregatire a personalului medical in domeniul utilizarii judicioase a
antibioticelor;
f) ofera consultanta de specialitate medicilor de alta specialitatein stabilirea tratamentulii antibiotic la
cazurile internate, in cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se- utiliza-,eticient datele
de microbiologie disponibile); —

g) ofera consultanta pentru stabilirea profrlaxiei antibiotice perioperatorii si in alte situatii clinice,
pentru pacientii la care nu este aplicabila schema standard de profilaxie;
h) coopereaza cu medicul microbiolog/de laborator in stabilirea testelor de sensibilitate microbiana la
antibioticele utilizate, pentru a creste relevanta clinica a acestei activitati;
i) evalueaza periodic cu fiecare sectie clinica… parte modul%;utilizare a antibioticelor in cadrul
acesteia si propune modalitati de imbunatatire a acestuia (educagşaăprescriptorilor),
j) elaboreaza raportul anual de evaluare a gradului de .espectar'e a politicii de utilizare judicioasa a
antibioticelor, a consumului de antibiotice (in primul ran l;:gîélor de rezerva) si propune managerului
masuri de imbunatatire. [€

»

Art.194 FARMACIA Farmacistul areurmatoarele atributii:
a) pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale,
b) raporteaza catre serviciul de p venire a infectiilor asociate asistentei medicale, medicului

responsabil de politica utilizarii antibioticelor consumul de antibiotice pe clase si pe sectiile unitatii
sanitare si participa la evaluareatefdtéitelorutilizarii antibioticelor;
c) colaboreaza cu medicul inf'\tionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare

judicioasa a antibioticelor ină
d) organizeaza si reali, azk b de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de
antibiotice si pe sectii artimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare si a duratei medii a
terapiei cu antibiotice perpaîientinternat, pe suport electronic.

n torizarea consumului de antibiotice;

Art.195 LABORATORULDE ANALIZE MEDICALE
a) efectuare testelor de detectie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemie

' trolat (multirezistenti la antibiotice);
b) g» nizeaza si realizeaza baza de date privind izolatele din unitatea sanitara si rezistenta la

antibiotice, pe suport electronic
\răporteaza, in regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin monitorizarea izolarilor

°— emicroorganisme si a rezistentei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor
asociate asistentei medicale;

Art.196 MEDICUL SEF DE SECTIE
a) desfasoara activitatea de respectare a politicii de utilizare a antibioticelor de la nivelul

spitalului;
b) inainteaza directorului medical propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea
activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului;

Page | 188



0

)

e) in cazul sefilor de sectie in sectii cu risc, raspunde de derularea activitatii de screening al

pacientilor pentru depistarea colonizarilor/infectiilor cu germenimultiplurirezistenti, in conformitate cu
prevederile programului national de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;
d) raspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precautii si de aplicarea ei, impreuna cu
comaprtimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si cu director medical;
e) raspunde de elaborarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor
asociate asistentei medicale pe sectie;
f) raspunde pentru buna organizare a aplicarii bunelor practici in utilizarea antibioticelor asupra
efectuarii investigatiilor necesare diagnosticului pozitiv, diferential, atopatologic al afectiunii, _al
eventualelor complicatii precum si comorbiditatile asociate, aplicarii tratamentului medicarri'ăătos si
orice tehnici sau manevre terapeutice necesare tratarii diagnosticului, complicatii

.
sau

comorbiditatilor, recoltarii de probe biologice cu respectarea confidentialitatii asupra—giro— urii,
participarii voluntare la procesul educatiOrial, alte forme de cercetare medicala, cu “respectarea
prevederilor legale in domeniu;

„

g) aparitia situatiilor deosebite este adusa la cunostinta directorului medicalfisa'u. anagerului;

Art.197 MEDICULCURANT
a) solicita si raspunde pentru respectarea modului in care se realizeaza organizarea, urmarirea si

utilizarea antibioticelor, cu respectarea legislatiei in domenius'si adreptîirilorpacientului
b) inainteaza medicului sef de sectie propuneri cu caracter=':,or anizatoric pentru imbunatatirea
activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului;

»

c) comunica pacientului toate informatiile necesare rigi'nd diagnosticul, investigatiile necesare
pentru precizarea diagnosticului, politica de antibioterapŞersiir antibioprofilaxie necesara, a bunelor“\practici si manevre terapeutice; îţi};d) respecta etica si deontologia profesionala ar; fo ndîintotdeauna in interesul pacientului;
e) pentru eficientizarea spitalizarii si insa atosig'i grabnice a pacientului, medicul curant de
specialitate ofera variante de tratament pe earlăăla agreeaza impreuna cu apartinatorul si pentru
perioada dupa externare, functie de resursel'éţgnanciare ale pacientului;
f) lucreaza in echipa cu ceilalti mediciăgin alte specialitati pentru asigurarea calitatii actului
medical ;

\|

g) efectueaza manevrele medi pentru care are competenta si raspunde de calitatea serviciilor
oferite; .»

h) raspunde pentru datele dicale inscrise in FO;
i) codificarea diagtlgs” 0 e efectueaza conform leHi si este obligatia medicului curant;
j) informatiile se a” uc cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea
terminologiei de spéâi litat , n cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se
aduc la cunostinta trim,ba materna sau in limba pe care o cunoaste, sau, dupa caz, se va cauta o alta
forma de comupica're;;„
k) in cazulf'ti'nîpcare pacientul refuza serviciile medicale necesare diagnosticarii si tratamentului
bolii asumandu-îsijn scrsi, raspunderea pentru decizia sa, consecintele refuzuli sau ale opririi actelor
med' al trebuie explicate pacientului;
l) & &.şlaca "se mentine refuzul si viata pacientului nu este pusa in pericol, acesta va fi externat pe
o „napfaspundere;

protezeaza proprii pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care poate fi infectat, cu
respectarea ghidului de izolare eleborat de compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei
medicale;
11) aplica procedurile si protocoalele implementate de compartimentul de prevenire a infectiilor
asociate asistentei medicale;
— obtiner specimeneler microbiologice necesare atunci cand o infectie este prezenta sau suspecta,
in conformitate cu protocolul de diagnostic si cu definitiile de caz si inainte de initierea tratamentului
antibiotic;
- raspunde de depistarea si raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale;
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- consiliaza pacientii, vizitatorii si personalulul in legatura cu procedurile de prevenire a transmiterii
infectiilor;
o) instituie tratamentul adecvat pentru infectiile pe care le au ei insisi si implementeaza masurile
instituite de compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale pentru a preveni
transmiterea acestor infectii altor persoane, in special pacientilor;
p) solicita consultul de boli infectioase in situatiile in care considera necesar si/sau conform

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementata in
unitatea sanitara;
q) respecta procedura de declarare a infectiilor asociate asistentei medicale elaborata de

compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, in conformitate cu legislatiainvigoare; '

r) dupa caz, raspunde de derularea activitatii de screening al pacientilor in sectii de terapie
intensiva si alte sectii cu risc pentru depistarea colonizarilor/infectiilor cu germeni multipluremstenti
in conformitate cu prevederile programului national de supraveghere si control al infedt—iilor asociate
asistentei medicale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei;
s) comunica infectia/portajul de germeni importati epidemiologic la transferul pacientilor sai in
alta sectie/ alta unitate sanitara,

CAPITOLULVII tate… *

CONSILIILE ŞI COMISIILE CE FUNCTIONEA“ >CADRULSPITALULUI

I. CONSILIULMEDICAL '

„.
'-

Art.198 În cadrul Spitalului de Ortopedie Traumatologie Azuga funcţionează Consiliu
Medical.

Art.199 Consiliul Medical este compus d' :

a) Preşedinte — directorul medical; &
b) Sefii de secţii;
c) Sefii de laboratoare;
d) Farmacist;

Art.200. (1) Principalel tÎ'LbUţtl ale consiliului medical sunt:

1. Evaluează nece féwde-serjvicii medicale al populaţiei deservite de Spital şi face propuneri
pentru elaborar
— planului d ezvolţare a Spitalului, pe perioada mandatului;
- planului/ân de furnizare de servicii medicale al Spitalului;
- planului al de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente

medicale, „ „

medica ente şi materiale sanitare
' acepropuneri Comitetului Directorin vederea elaborării bugetului de

venituri şi cheltuieli

%Spitalului.
3. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului

ale Spitalului
4. Desfăşoară activitate de evaluare şi monitonzare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale
desfăşuratein Spital, inclusiv:
- evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul Spitalului sau în
ambulatoriul acestuia;
- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
- prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.
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Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu Nucleul de calitate, Comisia de analiză DRG
Şl

cu Serviciul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul
Spitalului.

5. Stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul
unităţii şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora.
6, Elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de Spital, pecare îl supune spre aprobare Comitetului Director.
7. Înaintează Comitetului Director propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţire
activităţilor medicale desfăşurate la nivelul instituţiei.
8. Evaluează necesarul de personal medical al unităţii şi face propuneri ComitetuluitDi'rector "

pentru elaborarea strategiei de personal a Spitalului. ' *

Î};9. Evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Comitetului Director c privire la
structura şi numărul acestora la nivelul Spitalului, după caz.
10. Participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat.

“l ]. Înaintează Comitetului Director propuneri pentru elaborarea planului de fomare şi
perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar.

,

12. Face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor deeducaţie şi cercetare medicală
desfăşurate la nivelul Spitalului, în colaborare cu instituţiile editate.
13. Reprezintă Spitalul în relaţiile cu organizaţii profes noile—„,din ţară şi din străinătate şifacilitează :

]

accesul personalului medical la informaţii medicale de%' „acră.14. Asigură respectarea normelor de etică profesională»şi deontologie medicală la nivelul

;,

unităţii,
colaborând cu Colegiul Medicilor din România,
15. Răspunde de acreditarea personalului—medical al Spitalului şi de acreditarea activităţilormedicale desfăşurate în unitate, în cgnfărmjtate cu legislaţia în vigoare.
16. Analizează şi ia decizii în situa" existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu,cazuri

, , ,foarte complicate care necesită? dQ ta de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.).
17. Participă, alături de Iii/ţări ggf'la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre,

epidemii Şl & \,.)”
în alte situaţii speciale '
18. Stabileşte coo donytxle principale privind consumul medicamentelor la nivelul Spitalului,

in
vederea unei utilizări judicioase a fondurilor instituţiei, prevenirii polipragmaziei şi arezistenţei la <?};

v

medicamen „:
19. iiiaervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a„păcărţţgr trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei Spitalului.

: ”io. “Analizează şi formulează informări/note explicative privind sugestiile, sesizările şireclăiiriaţîlîîşa
' gpacienţilortrataţi în unitate, referitoare la activitatea medicală a Spitalului.

21. Elaborează raportul anual de activitate medicală a instituţiei, în conformitate cu legislaţia în<»? vigoare.
22. Alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.
(2) Pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării deservicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor, Consiliul medical a stabilit

protocolul de lucru privind îngrijirea pacienţilor în echipe multidisciplinare.
(3) Consiliul medical coordonează şi ia măsuri pentru a asigura cu prioritate efectuareaconsulturilor multidisciplinare în funcţie de complexitatea afecţiunilor fiecărui pacient şi de evoluţiastării de sănătate a acestuia pe perioada internării.
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II. CONSILIUL ETIC
Art.201 În cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Consiliul Etic,conform OrdinuluiM.S.nr.1502/2016.
Art.202 Consiliul Etic este compus din:
a) 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrareclinică;
b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. '

_Art.203 (1) Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce nécesrtă*->analiza de urgenta, la convocarea managerului, a presedintelui consiliului sau a cel putin 4? dintremembrii acestuia
'

(2) Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:
a) pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;
b) personalul angajat al spitalului;
c) oricare alta persoana interesata.

.(3) Sesizarile sunt adresate managerului unitatii sanitare si se depun ]
„, gistratura sau prin; completarea formularului online aflat pe pagina web a“ "* unitatii sanitare.' ) (4) Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza.Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica. '

Art.204 (1) Atributiile Consiliului etic sunt urmatqîşîe
„a)promoveaza valorile etice medicale si organizationale a”“i“rikrandul personalului medico-sanitar,auxiliar si administrativ al spitalului; ., v; \1}& "

b)identifîca si analizeaza vulnerabilitatile etice si—propufîe managerului adoptarea si implementareamasurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;c)primeste din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte sesizaritransmise spitalului care contin î spete ce cad in atributiile Consiliului;d)analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei vulnerabilitatietice, spetele ce privesc: ”

(i) cazurile de incalcare 'p piilor morale sau deontologice in relatia pacient - cadrumedico—sanitar si auxiliar/jdiiiăcaîîîul spitalului, prevazute in legislatia specifica;
(ii) incalcarea dre tuergÎgăcientilor de catre personalul medico-sanitar si auxiliar, prevazute

VJ.

“) '.
". & „de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-“ sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

(iv) nerese area demnitatii umane;
c)emite “avize": „_ retice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit. d);Osesizeaza'brganele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot faceobiectul ”uneia '

actiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau de catre
vgfse'sixz aza Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul uneisituatiidemalpraxis;

'—: jasigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul MinisteruluiSariatatii privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilorstabilite de avizul etic;
i)intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;j)emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;
k)aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;l)ana1izeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedback al pacientului;m)analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri pentruimbunatatirea acestuia;
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n)analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al respectariidrepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecarestudiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;
o)ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medico-sanitar siauxiliar. '

(2) Consiliul etic poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poateinvita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

III. COMISIAMEDICAMENTULUI
Art.205 Comisia medicamentului este compusă din:
a) Preşedinte — farmacist
b) directorul medical;
c) Sefii de secţii;

vaArt.206 Atribuţiile principalele ale Comisiei medicamentului sunturină
Atributiile Comisiei medicamentului sunt: .

"
,

“”

a.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicam'en şi material sanitare lanivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, pirevenin'i polipragmaziei şi arezistenţei la medicamente;
,

— 7 '
—

b. stabileste prioritatile in ceea ce priveste politica—' 6 achizitii de medicamente/materialesanitare.
,c. necesarul si prioritatile se vor stabili in az \ 'punerilor facute de catre Comisia de

Farmacovigilenta, propuneri ce vor fi inaintate spreîapăşgăjre catre Consiliul medical de către ComisiaMedicamentului. f\
\"“

4d. stabilirea unei liste de medicamente d Shiga obligatorii, care să fie în permanenţă accesibileîn farmacia spitalului, specifice fiecărei "sec 'i, 'eterminata pe rationalitatea incidentei cazuisticii
generale pentru raţionalizarea si eficientizarea … izării lor în practica medicală.

e. avizează necesarul de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentrucazuri bine selecţionate şi document medical.
f. analiza referatelor dg Îşitate trimise catre Manager/Director medical, în vederea aprobăriişi avizarii lor de cătremediciil'sp» »igflaişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat.
g. verificarea contr a“Stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a prevenidisfiincţiile în asistenţa Irie i_c „a;
h. verificareéétrfîieă4 a cheltuielilor pentru medicamente/materiale sanitare şi analiza lor înfuncţie de raporta'rîăv nară a situaţiei financiare;
i. elaborareăkgjé ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografienaţională şi _irit Îi'ngţ—ională şi pe condiţiile locale/când se va impune;
'.“cpmigia analizează administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni* materiale sanitare pe medici şi secţii;

. _ „ misia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazuld a el tratament se consideră inutili
]. referatele de urgenţă pentru medicamente/materiale sanitare, se vor centraliza lunar de cătrecompartimentul de achiziţii publice şi vor fi înaintate comisiei medicamentului pentru analizarea

oportunităţii introducerii lor în necesaul estimativ;
m. Comisia medicamentului poate analiza oricând necesarul şi oportunitatea achiziţiei demedicamente/materiale sanitare, urmând a face propuneri consiliului medical vizând eficienţa utilizăriifondurilor publice.
n. înaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual deachiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării şianalizei cazuisticii.

(—
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Iv. COMISIADE DISCIPLINA
Art. 207 (1) Comisia de Disciplină va fi numita de conducerea Spitalului de Ortopedie si

Traumatologie Azuga.
Membrii Comisiei pot fi din cadrul personalului medical, angajaţi ai Unităţii sau, după caz,personal nemedical (Director financiar-contabil, Sef de Serviciu, Sef de Birou, Consilier juridic).
(2) Comisia de Disciplină va avea in componenta sa si un numar de trei membri supleanti,numiti prin dispozitia managerului.
(3) Comisia va ii condusă de un Preşedinte, numit prin dispozitia Managerului.„
(4) Componenta Comisiei se va completa dupa caz.

„
z

(5) Din comisie vor face parte fara drept de vot, in calitate de observator si un reprezentant alorganizatiei sindicale.
“\i-….

—

(5) O fapta savarsita de un angajat al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga poate fiincadrata dupa caz, ca fiind de competenta Comisiei de disciplina, de Etica sau de catre'Organizatiileprofesionale Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor, etc. 3“.
(6) Inlocuirea unui membru al comisiei de cercetare disciplinara prşd __

a cu un membru de
rezerva se poate realiza numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocpif' răi—are posibilitatea, dinmotive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea d&ennşmbru al comisiei,

(7) In cazul aplicarii inlocuirii, calitatea de membru al câţnisieig de cercetare disciplinaraprealabila este preluata de catre membru] de rezerva, care isi vaîgeşe'rxcitax'atributiile aferente pana lafinalizarea procedurii de cercetare disciplinara.
,\—

Art.208. — (1) Comisia de cercetare disciplin a'“ realabila isi va desfasura activitatea curespectarea dispozitiilor legale in vigoare (Legea-5,
,

[_2'003 — Codul muncii), precum si acontractelor colective de munca aplicabile si Regîllămen'tului intern, raspunzand pentru activitateadesfasurata. \ ,

(2) Comisia de cercetare disciplinarâţp ,alabila are drepturile si obligatiile stabilite de
dispozitiile legale in vigoare, de contractexl'“: elective de munca aplicabile si de Regulamentul intern,
precum si prin prezenta decizie \

Art.209. Funcţionarea mi 'ei dti/disciplină
isciplină sunt legal constituite daca sunt prezenti cel putin doua(l) Sedintele Comi „,treimi din numarul membriiăţgpu"drept de vot.

(2) Sedintele Corp &de Disciplină nu sunt publice.

Art.210. (21) mile se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti la sedinta.
(2) Iriacaz e „ galitate de voturi, votul exprimat de presedintele Comisiei de Disciplină estedecisiv. "<<,\“r 321211. Atribuţiile Comisiei de Disciplină
n ca rul cercetarii disciplinare Comisia de Disciplină are următoarele atribuţii principale:-\/erif1că elementele de formă şi de fond ale sesizării;

\ - identifică obiectul sesizării;
e? - stabileşte, dacă este cazul, ca în afară de salariat să mai participe şi alte persoane a căror

prezenţă este necesară pentru stabilirea adevărului şi soluţionarea cauzei;
- efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, propriu-zisă, în cadrul căreia poate solicitadocumentele considerate necesare şi concludente pentru aflarea adevărului şi soluţionarea cauzei;
- întocmeşte, în baza procesului verbal de şedintă, raportul de finalizare a cercetării disciplinarea faptei;
— transmite raportul privind concluziile si propunerile de sanctionare Managerului Spitalului deOrtopedie si Traumatologie Azuga.
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Art.212. Membrii Comisiei de Disciplină au următoarele obligaţii:
— să participe la şedinţele Comisiei conform convocării primite;
- să se abţină de la participarea la şedinţă, dacă cu privire la respectiva faptă s—au antepronunţatîn orice mod;
— să se abţină de la participarea la şedinţă datorită raporturilor pe care le au cu una dintre părţileimplicate (persoana care a făcut sesizarea sau persoana a cărei faptă este sesizată), ar putea plana

asupra lor suspiciuni cu privire la conflicte de interese care pot afecta obiectivitatea şi imparţialitatealor ; '%

— să anunţe în scris sau telefonic, în 24 de ore de la data primirii comunicării şi anunţ
_telefonice cu privire la data, locul, ora şi obiectul şedinţei, Preşedintele Comisiei despre existenţa uneiincompatibilităţi de natura celor prevăzute aici sau asupra unei situaţii obiective ce împiedică

participarea la şedinţă; '
”

— să analizeze îndeplinirea condiţiilor de formă privind validitatea şedinţe respectiv acercetării disciplinare prealabile (respectarea termenelor prevăzute de legislaţiamuncii) in 'vigoare ;
- să analizeze în mod imparţial sesizările, dovezile şi susţinerile apărţilor implicate, săurmărească aflarea adevărului şi să voteze în consecinţă; \ " ' '

- să supună la vot în mod democratic opinia de vinovăţie sau neyino '
separată în cazul în care opinia personală a unui membru din cowsiex
opinia personală fiind consemnată de drept în procesul verbal. %

ţie şi sa precizeze opinia
eră de opinia majorităţii,

…a.
(\Art.213. Preşedintele Comisiei de Disciplină coordonâă

%
ătivitatea Comisiei, iar în tratareasituaţiilor concrete are următoarele atribuţii: „„

a\- dispune convocarea Comisiei şi a transmiterii. infoîrm ţrilor necesare; in cazul în care, în urmaconvocării, membrii titulari comunică faptul căgdin motive obiective nu pot participa la şedinţacomisiei sau dacă unul din membrii comisiei gaeste iii empatibil, preşedintele va dispune convocareaunui membru supleant;
.

"
-

'

- dispune convocarea în scris a salari—
— dispune convocarea în scris, sapate" onic, a persoanei care a făcut sesizarea;
- conduce şedinţele Comisiei; " %}X

(

Art.214. Secretarul Corni
- distribuie membrilo

solicitarea Preşedintelui!9911151 ,.membrii acesteia;
- convoacă, laft ol—"itarea Preşedintelui Comisiei, salariatul pentru efectuarea cercetării

disciplinare preala ,

"” <?

- întocmeşrocesul-verbal al şedinţei Comisiei, ce va fi semnat de membrii acesteia şi după
caz, de cătrepersoa' ,;cercetată disciplinar;

emnează raportul Comisiei de Disciplină.

., Aare'in principal următoarele atribuţii:
omisiei documentatiile necesare efectuării analizelor şi convoacă, la

coMrTET SANATATE sr SECURITATE ÎN MUNCA
. _

Arg.2'15 In cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comitetul de
Săîâătaţe*şi Securitate în Muncă, conform Legii nr.3l9/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a

ÎLrnoîţi'rrelor metodologice de aplicare, cu modificări şi completări ulterioare.
”Î“ Art.216 Atributiile Comitetului de sanatate si securitate in munca sunt:

-aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;
- urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şieficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şisănătatea în muncă;
- analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de

munca;
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— analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi aîmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
- efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
— efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătateîn muncă;
- informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propriaunitate;
— realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări aleprocesului de producţie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), _cu ,implicaţii în '

—

domeniul protecţiei muncii;
…

.— dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în mtincăde“ cătreconducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţ'f
: muncă,acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi pro"? amul de protecţiea muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat ins oratului teritorialde protecţie a muncii dupa aprobare; “

'

- verifică aplicarea norrnativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual deprotecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; ,:
— verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor„éare. au suferit accidente de muncăce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă; %
- asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicăî

muncii;
- comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordoneaîă măsurile de securitate şi sănătate în

eciziilor în domeniul protecţiei

muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporéiţîguţ) durată mai mare de 3 luni;
- asigura angajatilor instructajul si protectia * gajătilor sai in ceea ce priveste securitatea sisanatate inmunca/PSI. si medicina muncii \
- asigură instructajul privind prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si abolilor legate de profesie, precum şi menţinerea/“sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilorconform H.G.R. nr. 355/2007 privind sup egherea sănătăţii lucrătorilor
- propune/implementeaza rn ' &

e ue'cesare ce vizeaza în primul rând asigurarea sănătăţii şisecurităţii în muncă a lucrătorilor, pf“ uni _
'i' ameliorarea condiţiilor de muncă;

- cerceteaza acciden “aruncă si consemneaza într-un proces—verbal care să prevadăcauzele, împrejurările, no ,
d;? protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanelerăspunzătoare de aceste nerespe tări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenireaaltor accidente şi înregistrare ccidentului;

- evalueaza/iîii/pléméhteaza organizarea locurilor de munca in asa fel incat să garantezesecuritatea şi săn " ăîeşalanaţilor in conformitate cu circuitele functionale ale spitalului
„controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în

scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
ondiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea… *) A A - . .. . . . A . .. .ţ lmăgewreintampinare a incendiilor, precum Şi pentru evacuarea salariaţilor in Situaţii spec1ale

procesul munc ' '

_ 'aS-iglwlr

condi
şiî 05“ .

pericol iminent.
.;

A“? propune Mananagerului/Comitetului director ,sa se solicite să solicite organismeloriacoriipetente, contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate afixp'ericuloase, pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupraorganismului uman.
- urmareste sa se asigure echipamentul de protecţie obligatoriu de către angajator, potrivit H.G.nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători aechipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
- evalueaza si monitorizeaza sanatatea lucratorilor prin examinarea medical gratuită şicompletă a salariaţilor, la cererea acestora, potrivit Hotărârii nr.355/2007 privind supraveghereasănătăţii lucrătorilor care stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de

77
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riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionalecauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico—chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă,precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.- asigura cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, cu privire la normele şiinstrucţiunile de protecţia muncii prin Comitetul de securitate si sanatate in munca si lucratoridesemnati cu atributii
— face instructajul si protectia angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatate inmunca/P.S.I. si medicina muncii
- solicita investigaţii şi examene medicale de specialitate pentru locurile de muncă şiactivităţile cu expunere la factori de risc profesional pe langa anamneza medicală profesională şineprofesională , examenul clinic general si examenele medicale clinice şi paraclinice

_

— ,—

- ia măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentruactivităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pănwuîpunerea înaplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. ( '

— evalueaza riscul pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate. . , »,.j- asigura instructajul/ implementarea/respectarea aplicarea precauţiunilor universale prevăzuteîn Ordinul ministrului sanatatii 1101/2016 privind aprobarea Normelor de sup ghere, prevenire silimitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare '“

- asigura respectarea principiilor Ordonanţei de urgenţă nr.— 125/2005 privind protecţiamediului, prin prevenirea şi controlul integrat al poluării prinvrfutilizarea celor mai bune tehnicidisponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului

“&
Art.217 În cadrul Spitalului de Ortop \ umatologie Azuga funcţionează Comisia deanaliza a decesului, conform prevederilor Legiiznr. 5/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cumodificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelorumane si prelevarea organelor si tesuturilor'de la cadvre in vederea transplantului si prevederilorH.G.R. nr. 451/2004 pentru aproba ea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003.Legiinr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în:“ „uncă şi a normelor metodologice de aplicare, cu modificări şicompletări ulterioare. "

\,
Art.218 Atributiileéîzb isie de analiza a deceselor intraspitalicesti sunt :

1. Analizeaz'ă dame? medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice,diagnosticul anatomogpagţplogic necroptic (macroscopic si histopatologic)2. Evidentiazaégradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, diagnosticulde externare sifinauanatomo- patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta diagnostica
3?alş\ealizeaza0 statistica a deceselor din spital pe sectii si al numarului de necropsii in raport cunum d nternari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a deceselor

_ '
ézbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente medicale

, e e s— aplica pacientilor din spital reprezentand o modalitate de crestere a nivelului stiintific al echipeişmeéiicale.
& 5. Aduce la cunostinta membrilor comisiei reglementarile legislative nou aparute in vedereaoptimizarii activitatii medicale.

VII. COMISIADE TRANSFUZIISI HEMOVIGILENTA

Art.219 În cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comisia detransfuzii si hemovigilenta, conform prevederilor Legii nri 95/2006 privind reforma in domeniulsănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.MS.P, nr. 1228/2006 pentru
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aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii,
precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente
şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de component sanguine umane
completat de O.M.S.P. nr 1167/2007 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare
a trasabilităţii, precum şi a regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul
apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de
componente sanguine umane si prevederilor O.M.S.P. nr. 17/2008 privind modificarea şi completareaOrdinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organiâareasistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistde înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de cole ta 'şi
administrarea de sânge şi de componente sanguine umane. “3

Art.220 Comisia asigura hemovigilcnta astfel: »
a) verifica daca dosarul medical/foaia de observatie al/a bolnavului a-cuprinde documentele

mentionate in anexa nr. 1 si, dupa caz, in anexa nr. 2 - partea A si in anexa nr.:.3 - partea A din ordinul
1228/2006;

b) este sesizata in legatura cu orice problema privitoare la circuitul de transmitere ainformatiilor pentru ameliorarea eficacitatii hemovigilentei; '

c) verifica conditiile de preluare, de stocare si distributie a depo itelor de sange din unitateade transfuzie sanguina a spitalului; (

d) intocmeste rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilentei, pe care le transmite
coordonatorului judetean de hemovigilenta; “

'

e) transmite coordonatorului judetean de hem
si a municipiului Bucuresti rapoartele, conform anexă „,

ordinul 1228/2006; $\ .
f) participa la efectuarea anchetele/r epidemiologice si a studiilor privind factorii implicati in

producerea reactiilor sau incidentelor adyxér setare (donator, unitate de sange sau produs sanguinprimitor); \\ .

g) transmite coordonatorulu' Ju eăn de hemovigilenta, autoritatilor de sanatate publica si
inspectiilor sanitare de stat judetene s lqplîîricipiuluiBucuresti rapoarte, conform anexei nr. 3 — parteaC si anexei nr. 4 — partea B. di '

" enta si inspectiilor sanitare de stat judetene
."3 - partea A si anexei nr. 4 — partea A din

% ul de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
i) elaboreaza şiăimÎlementeaza documentaţia necesară aplicării în practica din spital a) ghidurilor de utilizar'é' cliiiieă'ta sângelui total si a componentelor sanguine;

_, \ejului de pregătire profesională în domeniul transfiiziei sanguine a tuturor
categoriilor depcrs rta mplicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;

k) monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
,» or“ ţează şi monitorizează funcţionarea sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului"""“

'fcu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;aborează şi implementează, în colaborare cu responsabilul cu managementul calităţii din
"Sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sangmină din spital şi la nivelul secţiilor,nd activitatea de transfuzie sanguină.

VIII. COMISIA DE ANALIZA DRG
Art.221 În cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comisia deanaliza DRG, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cumodificările şi completările ulterioare si ale Ordinului nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor deconfirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile

spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilorneconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
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Art.222 Atributiile comisiei DRG sunt :

-Analizeaza toate cazurile nevalidate, iar cele care pot fi validate sunt transmise sectiei in
vederea remedierii deficientelor si transmiterii lor la Compartimentul de Statistică si evaluare medicala
pentru raportarea acestora spre validare. Cazurile ce nu pot fi validate se vor analiza si se vor face
propuneri de imputare a sumelor in urma unei cercetari disciplinare prealabile.

- Analizeaza modul de codificare in vederea imbunatatirii indicelui de complexitate;
- Lunar face analiza F.O. nevalidate de INCDS ;
— Face propuneri la CAS pentru revalidare si prezinta solutii pentru reducerea numarului—gecazuri nevalidate;

(
': .“;

- Prezinta periodic informari conducerii spitalului privind concluziile analizelor “faeuteu 'si
propuneri de imbunatatire a activitatii. \“ 33

° '

IX. COMISIA DE ORGANIZARE ŞI DESFASURARE A CONCURSURILOR!
EXAMENELORPENTRU ANGAJARE/PROMOVARE „»

Art.223 În cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azugaşfuncţionează Comisia de
organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angă'are/proinovare şi Comisia de
soluţionare a contestaţiilor, conform H.G. nr. 286 din 23 aia.rt e 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generaleqîîăe .. upare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criw & 'de promovare în grade sau trepteprofesionale imediat superioare a personalului contra tual 6 Sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. '

In

ai“; =,

Art.224 Prin act administrativ al ordonaţoră—Lui de credite al spitalului, ca organizatoare a
concursului, în condiţiile prezentului regulam'lentgeahdru, se constituie comisia de concurs, respectivcomisia de soluţionare a contestaţiilor, pâna l târziu la data publicării anunţului de concurs.

Art.225 a) Persoanele nominaliz te rycomisia de concurs şi în comisia de soluţionare a
contestaţiilor, cu excepţia secretarului, \ persoane cu pregătire şi experienţă profesională îndomeniul postului pentru care se fi“ “fag a concursul.

b) Atât comisia de co râpă şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în
componenţa lor un preşedinţ “&2 mmm—i şi un secretar.

c) Preşedintele (&va iei e concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor sedesemnează din rândul ihei'îrb br acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
d) SecretMaérţcbmiâieide concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se

asigură, de cătr 'asoană din cadrul serviciului de resurse umane al spitalului, acestea neavândcalitatea de membri
&

e) eăâanrl comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şieste numitsknăăctulprevăzut la alt.223.
13736 Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor
. ndeplinească cumulativ următoarele condiţii:trebui s ,

, &} \a' să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru? “' v - - „.:ocuparea careia se organizeaza concursul;
v 1" b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art.227 (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisiade soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu afost radiată, conform legii.
(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru încomisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art.228Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de

soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
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a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale alesale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori

cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizeazăconcursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
Art.229 Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor auobligaţia să
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţiidintre cele prevăzute la art. 227 şi 228. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau aicomisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea »vreunei decizii cu privire la concurs, " ' '

Art. 230 (1) În cazul constatării existenţei uneia dintre prevederile prevăzuteactul
,

administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare…
modifică

; '

în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prinînlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplineascăcondiţiile .. '—

prevăzute la art. 225.
(2) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzut
desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezulf tul
recalculează prin eliminarea evaluării membrului'*ail\ayt in

art.227 şi 228 se constată ulterior
obei ori probelor desfăşurate se
situaţie de incompatibilitate sauconflict de interese, sub rezerva asigurării vali

_

“evaluării a cel puţin două treimi din
numărul membrilor comisiei de concurs.
(3) În situaţia în care nu este asigurată validitatea%valuădi a cel puţin două treimi din numărul
membrilor comisiei de concurs, proceduradeorganizare şi desfăşurare a concursului se reia.Art.231 Neîndeplinirea de cătr "

membrii comisiilor de concurs si de soluţionare a
contestaţiilor a obligaţiei prevăzu ' la art. 185 se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003
privind unele măsuri pentruéîaşîrgu rea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, afuncţiilor publice şi în mediiîrîţşdăraf “(zeii, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare., ”M“ “V;-'%

Art.232 În funcţie%âţrmăriil şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru carese organizează coif" r_fsăsşespot constitui mai multe comisii de concurs.
Art.233 Atribuţiileăprinăipaleale comisie de concurs/examen sunt:
a) selectează osafelâde concurs ale candidaţilor;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
c) stabilşştéîplanul probei practice şi realizează proba practică;
d) st„__a şţqeîplanul interviului şi realizează interviul;
_e)» oteah pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;

' şmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
Kg şemnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs,_i'recum şi raportul final al concursului.

, Art.234 Atribuţiile principale ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire lanotarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.Art.235 Secretarul comisiilor de concurs/examen şi de soluţionare a contestaţiilor areurmătoarele atribuţii principale:
a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
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c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia,
respectiv procesul—verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectivrezultatele eventualelor contestaţii;
e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

X. COMISIADE FARMACOVIGILENTASI STRATEGIETERAPEUTICA
Art.236 În cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comis'i de

farmacovigilenta si strategie terapeutica, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind refbrmamdomeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare si prevederilor OUG nr.152/,1999.—.privind
produsele medicamentoase de uz uman, cu modificarile si completarile ulterioare; ' '

Art.237Atributiile Comisiei de farmacovigilenta si strategie terapeutica sunt;
. analizeaza consumul de medicamente, stabileste necesarul pentru luna::u pare si propunemasuri care sa asigure tratamentul corespunzator al pacientilor ca in dr ea in cheltuielile

bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
,. verifica corespondenta baremului aparatului de urgenta cu cel aprobat de'bonducerea unitatii si

conform legislatiei in vigoare; “' '

. analizeaza toate cazurile de reactii adverse si va urmari intocmirea fiselor de reactii adverse si
va propune metode mai bune de diagnostic a reactiilorăadVer'se;

. pentru medicamentele nou aparute pe piata procedeaz la implementarea acestora in terapie;. identifica factorii de risc la prescrierea anumitor aniîrn medicamente;

. monitorizează raportarea evenimentelor adverse '%fg
„
de administrarea de medicamente către

ANMDM :": “ft

. evalueaza avantajele administrarii unor medici , ente pentru pacientii internati;. evitarea intrebuintaiii eronate si a abuzuluiţi produse medicamentoase;

. verifica prin sondaj modul de stabilire a .riiedicatiei pentru pacientii internati si evidentierea
acesteia;

. verifica investigatiile stabili,; ntemare din pune de vedere al oportunitatii;

. dispune elaborarea si ap fie? „otocoalele terapeutice;

. intocmeste rapoartefbriseăéatre Comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si
formuleaza propunăriăejtru eficientizare;

\,
XI. COMISŞIA DE COORDOARE A IMPLEMENTARII STANDARDELOR DECALITATE .

Art.238 În rul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comisia de
coordonare,.constitmta in temeiul Ordinului nr. 446/2017 al Ministerului Sanatatii pentru aprobareaProcedu loriîtxsţgaţndardelorsi metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.

A; y;“îr39 Atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei de coordonre sunt următoarele:
ce propuneri privind obiectivele şi activităţile cuprinse în Planul anual a] managementului calitălii şi

,
iguranţei pacienţilor, pe care le supune analizei Consiliului medical. În acest sens, se asigură că
recomandările cele mai pertinente de îmbunătăţire a calităţii serviciilor rezultate din analiza
chestionarelor de satisfacţie a pacientilor se regăsesc în planul de îmbunătăţire a calităţii, funcţie de
fondurile financiare la dispoziţie;

b) Înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în
cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor
de calitate;

c) Asigură mecanismele de relationare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a
sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri fundamentate legal;
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d)

%)

h)

j)

k)

1)

0)

Face propuneri fundamentate care susţin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la
managementul calităţii declarate de manager (prin planul strategic şi/sau planul de management);
Analizează neconformităţile constatate în derularea activităţilor de către oricare dintre membrii
Comisiei de coordonare şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
Identifică activităţile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul anual al
managementului calităIii şi siguranţei pacienţilor, şi face propuneri în vederea sincronizării acestora;Prin membrii săi, pune la dispoziţie informaţiile necesare întocmirii analizei modului de respectare a
termenelor de realizare a activităţilor în vederea identificării cauzelor de întârziere şi adoptării măsurilor
în consecinţă; ' " ' ' *

Susţine în permanenţă managerul in atingerea obiectivelor / activităţilor care privesc: reacreditarea
spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea şi dezvoltarea continuă a conceptului de

(\"Calitate“;
Asigmră prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informa ilor* vind stadiul
implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor dţe'ărăemediere/înlăturare a
deficienţelor constatate; F &“

Pune la dispoziţia conducerii informaţiile necesare întocmirii de autoev\ u
implementării managementului calităţii şi urmăreşte ca rezultatele aceş'
de îmbunătăţire a calităţii serviciilor, adoptate la nivelul spitalului
Propune ori de câte ori se constată necesar conducerii, să evalueze unemal, nivelul de conformitate a
respectării unor proceduri şi protocoale aprobate, de la '“ „tuturor sectoarelor de activitate din
spital, în a căror implementare s—au constatat neregularitaţi,
Sprijină RMC în asigurarea permanentă a fluenţei compnică er-instituţionale, în scopul urmăririi de
către A.N.M.C.S. a conformităţii spitalului cuşeriitţăle. standardelor de acreditare şi cu celelalte
prevederi legale aplicabile pe toata durata (d âlăliilitate a acreditării, asigurând în acest sens
desfăşurarea în bune condiţii a activităţiloréirii ,

e iiri Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016
pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate”;
Face propuneri privind participarea—; nualăfaă propriilor membrii, la curs de specialitate, forum,
conferinţă sau altă formă de pregătire pfbéésibnală organizată sub egida A.N.M.C.S., care are ca subiect
managementul calităţii servic gr de “sănătate şi/sau privind auditul clinic/intem, pe care le înaintează
managerului în vederea lu“ 'iqdevdecizii;
În situaţia producerii u 6r _eniinente adverse la nivelul spitalului, face propuneri de nominalizare de
către manager a perséăal şi care face parte din comisia de cercetare a respectivelor evenimente, în
funcţie de natura? niăîentului şi de locaţia în care s—au produs acestea. După emiterea de către
comisiile de „cerce'qăa evenimentelor adverse a rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la
apariţia r " 31er evenimente, face propuneri concrete în vederea implementării măsurilor pentru
prevenirea re e 'i lor;
Moqitbrîze ” condiţiile de obţinere/menţinere a tuturor certificatelor de calitate specifice activităţilordeşi?%; în toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel cum sunt acestea menţionate în Lista de' „are nr. 01 - Autorizări şi certificări ale calităţii şi, face propuneri concrete în acest sens;
énalizează anual propunerile formulate de către RMC privind tematica pentru instruirea angajaţilorW... . .„ ..,. . _ ._.. ... „_ . . . . .anind as1gurarea şr imbunataţirea continua a calitaţn servrcnlor de sanatate si a srguranţei pacrentului,
diferenţiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora;
Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să desfăşoare
activitatea de informare şi relaţii publice, în ceea ce priveşte conţinutul programului de pregătire pentru
îmbunătăţirea comunicării personalului spitalului cu pacienţii/ însoţitorii/ aparţinătorii;
Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului pentru realizarea
fiecărui obiectiv din programul de management al calităţii şi siguranţei pacienţilor;
Realizează anual analiza obiectivităţii evaluării nivelului de satisfacţie al pacienţilor prin utilizarea
chestionarelor de satisfacţie;
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t) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor RMC pentru eficientizarea activităţilor şi
proceselor derulate in spital;

u) Identifică procesele din organizaţie şi disfuncţiile produse în desfăşurarea acestora, întocmind propuneri
fezabile de remediere a neajunsurilor constatate;

v) Analizează conţinutul standardelor, criteriilor, cerinţelor şi indicatorilor prevăzuţi de Ordinul
preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 151/2017 şi stabileşte care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai
înalt grad de conformitate cu acestea/aceştia, raportat la resursele aflate la dispoziţia spitalului,
condiţiile concrete şi priorităţile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele, activităţile,
resursele şi termenele de realizare cu responsabiltăţi de implementare a propunerilor formulate; , » *

w) Coordonează elaborarea documentaţiei aferente procesului de evaluare şi acreditare împreună cu RMC
x) În situaţia analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de verificare:

.

i. Stabileşte un mod de acţiune comun pentru toate structurile care implementează respectivii
indicatori:

,
ii. Stabileşte modul de monitorizare şi evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi

îmbunătăţite;
,;

'_

iii. Stabileşte documentaţia necesară asigurării trasabilităţii proceselor avute în vedere a fi
îmbunătăţite, eliminând documentele şi înscrisurile redundanţe utile;

iv. Identifîcă activităţile pentru care este necesar să se ,elabor e'" proceduri de sistem sau
operaţionale, pentru a asigura omogenitatea modului de '

v. Identifică actele medicale pentru care se consideră ca—
diagnostic şi tratament;

»

vi. Stabileşte proceduri de monitorizare a eficacităţt şi eficienţei procedurilor şi protocoalelor;
vii. Stabileşte circuitul documentelor, având în vederersfguranţa şi securitatea infomiaţiilor;
viii. Asigură implementarea, conştientizarea asumarea procedurilor, protocoalelor promovate;În perioada de previzită din etapa de de evaluare (coordonată de către Comisia de evaluare a spitalului'nominalizată prin Ordin al preşedintelui A.N.M.CiS. “Comisia de coordonare pune la dispoziţia RMC, toate

documentele/informaţiile necesar a fi încărcat__În„aplica_ia CaPeSaRo, documentele obligatorii solicitate (DOS),. . „e (, _, .. . . .precum Şi a eventualelor documente suplimentare;?necesaredesfăşurării procesulur de evaluare şi acreditare(DS); ”' ('

osienecesară elaborarea de protocoale de
R , ,.
î\

XII. COMISIADE MONI
Art.240 În cadrul Spitalulu „ e Ortopedie si Traumatologie Azuga funcţionează Comisia de

coordonare, constituita i " meiul Ordinului nr. 446/2017 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea
Procedurilor, standardelârăsr „e'todologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.

Art.24l Atn, utiilepersoanelelor nominalizate ca Responsabili cu riscurile sunt urmatoarele:
- consiliaza persqăiîlmţdin cadrul structurilor din care fac parte, asista in procesul de gestionare al
riscurilor si intocmi s egistrul de riscuri la nivelul structurii din care fac parte;
- paricipa la i ănţificarea riscurilor în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice acăror rea,]qiz

.

ai putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea ameninţărilor/
vulr't/eralîiliţăţilo prezente în cadrul activităţilor curente ale structurii din care face parte, care ar puteacon “ce g nerealizarea obiectivelor propuse şi la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude si le
._iâşgggistreăza

in Registrul de riscuri la nivelul structurii din care fac parte;
icipa la evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilităţii de materializare, a impactului asupraactiî/ităţilor din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea şi

prioritizarea riscurilor în funcţie de toleranţa la risc si inregistreaza rezultatele in Registrul de riscuri lanivelul structurii din care fac parte;
- participa la stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celormai adecvate modalităţi de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control si inregistreaza rezultatele in
Registrul de riscuri la nivelul structurii din care fac parte;
- monitorizarea implementării măsurilor de control stabilite pentru riscurile semnificative şi revizuirea
' Denumită în continuare: C.E.
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acestora în funcţie de eficacitatea rezultatelor acestora.
- raporteaza periodic (ori de cate ori este nevoie sau cel putin o data pe an) situaţia riscurilor, respectivdacă riscurile persistă, în funcţie de apariţia de riscuri noi, eficienţa măsurilor de control adoptate,reevaluarea riscurilor existente catre Secretarul Comisiei de monitorizare;

CAPITOLULVIII.
FINANTAREA SPITALULUI.

Art.242 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 — legea privind reforma în domeniul—
sănătăţii, art.188, ” Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şifuncţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publiceăprovlin dinsumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, preeţim şi dinalte surse, conform legii ”. V

[„

Art.243 Prin autonomie financiară se înţelege: '

a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuielinpropriu, aprobatde conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; ““

b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe bazaş'evaluării“Veniturilor proprii din£) anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propuneriLo'ff-fundamentate ale secţiilor şi'

compartimentelor din structura spitalului. '
“»

Art.244 Spitalul are obligaţia de a asigura realizarea vîn raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri—"
bugetare. '

I'llăâfîşi de a fundamenta cheltuielile
e şi alineate, conform clasificaţiei

Art.245 (1) Contractul de furnizare de servi »,ţnedicale al spitalului public cu Casa de
Asigurări de Sănătate Prahova reprezintă sursafprincipălă a veniturilor în cadrul bugetului de venituri
şi cheltuieli şi se negociază de către manager eu cbnducerea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova,în funcţie de indicatorii stabiliţi în contracxu gadru de furnizare de servicii medicale.

(2) In cazul refuzului uneia dintre a de a semna contractul de furnizare de servicii medicale,se constituie o comisie de mediere fo "
n' reprezentanţi ai Spitalului, precum şi ai Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate, care, în té maximum 10 zile, soluţionează divergenţele.

(3) Spitalul primeşte subv r_i)? din Bugetul Fondului Naţional unic de Asigurări de Sănătate
pentru acoperirea creşterilorsalăfial v

'

Art.246 (1) Spital p 'meşte, în completare, sume de la bugetul de stat "sau de la bugetele
,. ) locale, care vor fi utilizate nuîfnâi pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

a) dela bugeéilje stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
b) de la btfgetiflocal.
(2) de La bugetul de stat se asigură:
b) dgfâréaţtâu echipamente medicale, în condiţiile legii;
0 'n'} _stiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în

exec t

ad} _eÎpertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte
__ Q forţă majoră;

În“? e) modernizarea, transformarea si extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de
rep raţii capitale;

h) alte cheltuieli curente şi de capital.
(3) Bugetul local participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, reparaţii,consolidare, extindere şi modernizare a spitalului, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceastădestinaţie în bugetele locale.
Spitalul monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea veniturilor si efectuareacheltuielilor in limita bugetului aprobat
Art.247 Spitalul poate realiza venuturi spuplimentare din:
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a) donaţii şi sponsorizări;
b) legate;
0) alte surse, conform legii.
Art.248 (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaboreaza de catre

comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor
din structura spitalului, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului
sanaattii

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba de ordonatoru! de credite ierrhic
superior, la propunerea managerului spitalului si cu viza consiliului de administratie a! unitatii. &

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se repartizeaza pe sectiile si comparttăn
din structura spitalului. , \} .

(4) Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente semoiiîtgq'zeazalunar de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului
(5) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar, reSpect ”

Consiliului Local.
, .

—

(6) Controlul asupra activitatii financiare a spitalului public se face,” ri'ăc nditiile legii, de
Curtea de Conturi, Consiliul Local sau alte organe abilitate de lege.

“ &”

Art.249 Decontarea contravalorii serviciilor medicale contra &Îăace conform contractului
de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificatin i'ictie de realizarea acestora,
cu respectarea prevederilor legale in vigoare ale contractu î'u privind conditiile acordarii
asistentei medicalein cadrul sistemelor asigurarilor socialexden răta .

Art.250 În cazul unor activităţi medicale sau ţa afine pentru care spitalul nu are specialişti
competenţi în astfel de activităţi sau manoper ca,e se poate încheia un contract privind
furnizarea Imor astfel de servicii medicale,

cliniâîpa
acll'iriice sau farmaceutice cu un cabinet medical

specializat, respectiv fumizor de servicii farma ice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată
acreditată. Unităţile spitalicesti pot încheăîntr e privind fumizarea de servicii auxiliare necesare
funcţionării spitalului. %„a?“\& CAPITOLUL IX

"? JDISPOZITII FINALE
! !

Art.251 Toti salan \i}…obligatia de luare la cunostinta a prevederilorinscrise in prezentul
Regulament de Organişare\siFunctionare, fiecarui sef de compartiment revenindu—i sarcina de a
prelucra subordonat inp

r.=t.?!e
ce-iprivesc.

Art.252?
epvile prezentului Regulament de Organizare si Funclionare se completeaza, de

drept, cu prevgdgzeegale aplicabile incidente. Orice dispozitie cuprinsa in prezentul Regulament
care este c weunei prevederi legislativein vigoare, este considerata nescrisa Orice modificare
legislati && ulterior intrarii in vigoare a prezentului Regulament, va modifica de drept
prezgâşegulament, urmand ca vechile reglementari contrare legislatiei modificate, sa fie

conâi\î
nescrise.

9%
bau-} M A N A G E R,

CONS.JUR.PANDELEVICTOR DINU

DIRECTOR MEDICAL, DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
DR. TOCARU IURIE EC. COPACEANU—TURCUMARIA-MAGDALENA
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REPREZENTANT SINDICAT SANITAS

LA NIVEL DE UNITATE,
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