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capitolui I - Dispozitil generaWl 	 

Art.1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie laşi este unitate sanitară  cu paturi de 

utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează  servicii medicale, infiintat 

prin Decizia nr. 326/1973 a Consitiului Popular Judetean laşi. 

Art.2 Din punctul de vedere al structurii organizatorice, al Invătământului şi al 

cercetării ştiinţifice medicale, având in componentă  două  clinici în specialităţi 

diferite, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie laşi, este spital clinic. 

Art.3 Din punctul de vedere al specificutui patologiei, Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie laşi, furnizează  servicii medicale în speciatitatea pneumologie pe 

baza Contractulmi de furnizare de servicii medicale Incheiat cu Casa de Asigurări de 

Sănătate laşi. Contractul de furnizare de servicii medicale al spitatului cu Casa de 

Asigurări de Sănătate se negociază  de către manager cu conducerea casei de asigurări 

de sănătate, în conditifie stabitite în contractul - cadru privind conditiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Art.4 Din punctul de vedere al regimului proprietăţii, Spitatul. Clinic de 

Pneumoftiziologie laşi este spital public, organizat ca spital de utilitate publică  în 

subordinea Consiliutui Judeţean laşi şi funcţionează  în baza Autorizaţiel sanitare de 

funcţionare. 

Art.5 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie laşi are încheiat contract cu Direcţia de 

Sănătate Publică  laşi pentru: 

a) desfăşurarea activităţibr prevăzute în programele naţionale de sănătate; 

b) asigurarea drepturibr salariale ale personah.gui care îşi desfăşoară  activitatea în 

cadrul Dispensarldui TBC; 



c) asigurarea drepturitor satariate ate personalutui care desfăşoară  activitatea de 

cercetare ştiintifică  în condiţlite 

d)asigurarea drepturitor satariale pentru rezidenţi în toată  perioada rezidentiatului, 

anii 

Art.6 Sumete necesare pentru derularea contractetor prevăzute se asigură  din 

fonduri de la bugetut de stat, prin bugetut Ministerului Sănătătii şi vor fi utitizate 

numai pentru destinatiite pentru care au fost atocate. 

Art.7 Activitătile organizatorice şi functionale cu caracter medico-social sunt 

regtementate şi supuse controlutui Ministerutui Sănătătii Publice precum şi Consibutui 

Judetean laşi. 

Art.8 Retaţiite de muncă  sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 

53/2003 cu modificărite şi completărite utterioare precum şi de Contractut Colectiv de 

Muncă  la nivel de ramură  sanitară. 

Art.9 În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniut sanitar, 

Spitatul Clinic de Pneumoftiziologie laşi este o unitate sanitară  publică, finantată  din 

venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate in 

baza contractutui de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de 

Sănătate. 

Art.10 Spitatul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicate şi cu 

casete de asigurări de sănătate private. 

Art. 11 Proiectut bugetului de venituri şi chettuieti at Spitatului Clinic de 

Pneumoftiziologie se se întocmeşte de către comitetut director pe baza propunerilor 

fundamentate ate conducătoritor sectlitor şi compartimentelor din structura 

spitatutui, în conditille Legii nr.273/2006 privind finantete publice locale şi se aprobă  
de către ordonatorut principat de credite Consitiut Judetean laşi. 

Art. 12 Executia bugetutui de venituri şi chettuieti se raportează  tunar şi trimestriat 

la Ministerul Sănătătii, D.S.P., Consitiut Judetean şi C.A.S. laşi. 

Art.13 Decontarea contravatorii serviciilor medicale se face conform contractului 

de furnizare de servicii medicate, pe baza de documente justificative, ln functie de 

reatizarea acestora, cu respectarea prevederitor contractutui cadru privind condiţiite 

acordării asistentei medicate în cadrul sistemului asigurăritor sociate de sănătate. 

Art.14 Satarizarea personalutui de conducere din Spitatutui Clinic de 

Pneumoftiziologie laşi precum şi a cetortalte categorii de personal se stabiteşte 

conform 
.11 11( 	f 

precum şi a celortatte categorii de personat se stabil şte con€ 	 ' 
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Art. 15 Spitatut poate realiza venituri proprii suptimentare din: 

- donaţii şi sponsorizări; 

- asocieri investitionate în domenii medicate ori de cercetare ştiinţifică  medicală  

şi farmaceutică; 

- contracte de cercetare; 

- închirierea temporară  a unor spaţii medicate, dotări cu echipamente sau 

aparatură  medicată  către alti furnizori de servicii medicate; 

- închirierea unor spatii, 1n condiţille legii, pentru servicii de atimentaţie 

publică, servicii poştate, bancare, difuzare presă/cărţi, pentu comerciatizarea 

produselor de uz personal şi pentru atte servicii necesare pacienţilor; 

- închirierea unor spaţii, in conditiite legli, pentru desfăşurarea unor congrese , 

seminarii, activităţi de invăţămănt, simpozioane cu profit medicat; 

- contracte privind furnizarea de servicii medicate incheiate cu casele de 

asigurări private sau agenţi economici; 

- editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medicat; 

- servicii medicate, hotetiere sau de attă  natura, furnizate ta cererea pacienţitor 

ori a angajatoritor; 

- servicii de asistenţă  medicată  ta domicitiu, firizateta-c-ererea_pacienţitori_ 
, ,r 	( 

- contracte de cercetare; 

- coptata pentru unete servicii medicate; " 

- atte surse. 	l .. 	2 L7: WL 

Art. 16 Spitatut răspunde pentru catitatea actutui medical, pentru respectarea 

condiţiitor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiitor asociate 

asistenţei medicate precum şi pentru acoperirea prejudiciitor cauzate pacienţitor. 

Art.17 Spitatut Clinic de Pneumoftiziologie laşi cotaborează  cu celetatte unităţi 

sanitare din municipiut laşi şi din atte judeţe ate Moldovel 1n şederea asigurării 

competente a asistenţei medicate a bolnavitor atunci când intervin probleme de 

diagnostic sau de terapeutică  cu compticaţii interdisciptinare. Transferut 

interspitaticesc al pacienţitor se face conform prevederilor Ordinutui nr. 1091/2006 pe 

baza protocoatelor de transfer interspitaticesc. Activităţite organizatorice şi 

funcţionate cu caracter medico-social sunt reglementate de actete normative emise 

de către Ministerutui Sănătăţil Publice şi de către Consitiut Judeţean laşi 1n baza 

prevederitor H.G. nr. 529/2010. 

Art.18 ln baza prevederitor OMS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriitor de 

clasificare a spitatetor in funcţie de competenţă; precum si OMS 323/2011 privind 
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aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitaletor 

in functie de competentă, cu modificările ulterioare, precum şi OMS 798/27.05.2011, 

Spitatut Clinic de Pneumoftiziologie este unitate sanitară  de categoria II M. 
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Capitolul II - Structura organizatorică  

Art. 19 Adresa : Spitatut Clinic de Pneumoftiziologie lasi are sediut principat in 

municipiul lasi, strada Dr. I.Cihac nr.30, judetul lasi; telefon: 0232/239408; fax: 

0232/270918; email:secretariat@pneumo-iasi.ro,  adresa web: www.pneumo-iasi.ro; 

Art. 20 (1) Din structura organizatorică  a spitatului, aprobată  prin adresa 

Ministerutui Sănătătii nr. XI/A/15982/SP/4601/08.04.2019, fac parte: 

Sectia clinica I de pneumologie cu 78 paturi, din care: 

- compartiment pneumologie acuti 70 paturi 

compartiment TBC 3 paturi; 

compartiment somnotogie 2 paturi 

compartiment reabilitare pulmonară  3 paturi 

Sectia clinica II de pneumologie cu 81 paturi, din care: 

- compartiment pneumologie acuti 25 paturi 

compartiment Cronici NON-TBC 6 paturi 

- compartiment TBC 50 paturi 

Sectia clinica de chirurgie toracica cu 55 paturi 

Sectia ATI cu 15 paturi 

Sectia pneumologie III cu 46 paturi, din care: 	 )i,..r 	 

- compartiment pneumologie acuti 41 paturi 

- compartiment TBC adulti 3 paturi; 

- compartiment somnotigte 2 paturi. 

Compartiment pediatrie copii cu 19 paturi, din care: 

- TBC copii 12 paturi 

- Pneumotogie pediatrică  acuti 7 paturi 

Sectia exterioara "Dr.Clunet" - pneumologie cu 46 paturi TBC 

Camera de gardă  

Centrul de evatuare Covid 

Spitatizare de zi cu 10 paturi 

Cabinet ORL 

Cabinet Cardiologie 

Ambulatoriu integrat cu cabinete de speciatitate: 

pneumologie 

chirurgie toracică  

Bloc operator 

't 	-;'• I Ş I 

ii ,23.114.23022 	 
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Sterilizare 

Unitate de Transfuzie Sanguină  - UTS 

Farmacie 

Laborator de analize medicale: 

‘1.  Hematologle, 

✓ Biochimie, 

✓ Bacteriologie, 

✓ Biologie moleculară  

Laborator de radiologie şi imagistică  medicală  

Serviciul de anatomie patologică: 

- Citologie 

- Histopatologie 

- Prosectură  

Laborator de explorări functionale 

Laborator de endoscopie bronşică  

Serviciul de prevenire a infectillor asociate asistentei medicale - SPIAAM 

Cabinet ORL 

Cabinet Cardiologie 

Serviciu de statistica medicala si informatica 
2S-4 

Compartiment kinetoterapie 

Dispensar TBC 

Nucleu de cercetare 

Aparat functional 

(2) Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectille cu paturi cat si ambulatoriul 

integrat ai spitalului. 

(3) Sectille cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate. 

(4) Sectiile /Laboratoarele/Servicille medicale sunt conduse de un Medic 

Şef/Coordonator de sectie/laborator/ serviciu, si de asistent şef. 

(5)Asistenta medicală  de urgentă  în conformitate cu prevederile OMS nr.870/2004 

este asigurată  prin 5 linii de gardă  in specialitătile : 

1 linie ATI; 

1 chirurgie toracică; 

3 linii pneumologie. 
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Capitolul III - Atribuţille spitalului 

Art.21. Obiectut de activitate at Spitalutui Clinic de Pneumoftiziologie laşi constă  în 

următoarete : 

- Asistenţa medicală  de speciatitate curativă, preventivă  şi de recuperare şi /sau 

paliativă  a tuturor botnavitor de tuberculoză  si alte afecţiuni pulmonare care au 

domicitiut în municipiut şi în judeţut laşi, precum şi cu domicitiut în judeţete 

timitrofe ; 

- Indrumarea metodologică  în speciatitate a unităţitor sanitare din municipiut şi 

judeţut laşi, precum şi judeţete limitrofe ; 

- Efectuarea de studii si cercetări medicale in tegătură  cu apticarea de metode noi 

de investigaţii şi tratament ; 

- Controlut modutui de acordare a asistenţei medicale de profit in dispensarut de 

specialitate şi în cabinetete organizate în ambutatoriut integrat al spitalului, cu 

modificările şi completările utterioare ; 

- Desfăşurarea de activităţi de educaţie medicală  şi cercetare precum şi de 

invăţământ medico - farmaceutic, postliceat, universitar si postuniversitar. 

Art. 22. În cadrul spitalului se desfăşoară  şi următoarete activităţi: 

- Invăţământ medico-farmaceutic; 

Invăţămănt universitar• 

- Invăţământ postuniversitar; 	.2.71U.L22(122 	 

- cercetare ştiinţifică  medicală; 

Art.23. Pregătirea cadretor medicale, rezidenţitor, studenţilor, doctoranzilor, 

masteranzitor şi etevilor în spitat este admisă  atât pentru cei din Invăţământul de stat 

cât şi pentru cei din Invăţământut privat autorizat sau acreditat potrivit legii. 

Art.24. Critertite pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică  medicală  

se propun de către Academia de ştiinţe Medicate şi se aprobă  prin Ordin al Ministrutui 

Sănătăţii, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportutui. 

Art.25. Cotaborarea dintre Spitat şi instituţiite de Mvăţământ superior medicat, 

respectiv unităţile de Invăţămănt medicat, se desfăşoară  pe bază  de contract, 

încheiat conform metodologiei aprobate prin Ordin comun at Ministrutui Sănătăţii şi at 

Ministrutui Educaţiei, Cercetării, Tineretulut şi Sportutui. 

Art.26. (1) În spitat se desfăşoară  activităţi de Invăţământ medical, universitar şi 

postuniversitar precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică  medicală  sub îndrumarea 
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personatutui didactic care este integrat în spitat. Colaborarea dintre spitat şi unităţile 

de Invăţământ se desfăşoară  prin ordinut comun dintre Ministerut Sănătăţil Pubtice şi 

Ministerut Educaţiel şi Cercetării. 

(2) În cadrul Spitalului, activitatea de cercetare cuprinde: 

- cercetare clinică  reprezentată  de studiite clinice diagnostice şi terapeutice; 

- cercetare experimentată  cu apticaţii cltntce care vizează  introducerea unor teste 

predictive ale răspunsului ta tratament, investigaţii ale unor modificări genetice şi 

moleculare, care eventuat pot fi factori predictivi ai evoluţiei bolii sau a răspunsului 

terapeutic. 

(3) Cercetarea ştiintifică  medicală  se efectuează  pe bază  de teme si de contracte de 

cercetare, inchelatelntre Spitat şi finanţatorul cercetării. 

(4) Spitatut are obligaţia să  desfăşoare activitatea de educaţie medicală  şi cercetare 

(EMC) pentru medici, asistenţi medicati şi att personal. Costurite acestor activităti 

sunt de regulă  suportate de personatul beneficiar. Spitalul poate suporta astfet de 

costuri, în condiţiite atocăritor bugetare. 

Art.27. Pentru Indeptinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, 

financiară  şi administrativă, Spitatut ainic de Pneumoftiziologie laşi are în structură  

servicii şi birouri funcţionale. Secţiite/ laboratoarete/ serviciite, participă  activ La 

imptementarea/ dezvoltarea ststemului de control manageriat, implementarea / 

dezvottarea procedurilor operationate privind sistemut de calitate, precum şi a 

normelor de protectia muncii, securitate şi sănătate în muncă. 

Art.28 (1) Spitatut asigură  condlţii de cazare, igienă, ahmentaţie şi de prevenire a 

infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin Ordin at 

Ministrutui Sănătăţii. 

(2) Spitatut răspunde, în conditiite tegii, pentru calitatea actutui medicat, pentru 

respectarea condiţillor de cazare, igienă  (neutIliz8nd materiate şi instrumente a căror 

condiţie de utilizare este nesigură), alimentaţie şi de prevenire a infecţiitor asociate 

asIstenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciitor cauzate pacienţitor, 

stabilite de către organete competente. 

(3) Spitatut răspunde pentru păstrarea confidenţiatităţii faţă  de terţi asupra tuturor 

informaţillor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţitor. 

(4) Spitatut răspunde pentru acordarea serviciilor medicale 1n mod nediscriminatoriu 

asiguraţilor precum şi pentru respectarea dreptutui la llbera ategere a serviciitor 

medicale. 

2_34 
8 	 2Efrj  



Art.29 (1) Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor oricărei persoane care se 

prezintă  1n cadrul 	dacă  starea sănătăţii persoanei este critică. După  

stabilizarea funcţiiior vitale, spitalul va asigura, după  caz, transportul autorizat 

obligatoriu către o altă  instituţie medico-sănitară  de profil, specifică  patologiei 

prezentate. 

(2) Spitalul va fi în permanenţă  pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz 

de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză  şi este 

obligat să  participe cu toate resursele la Inlăturarea efectelor acestora. 

(3) Cheltuielile efectuate de spital, Tn caz război, dezastre, atacuri teroriste, 

conflicte sociale şi alte situaţii de criză, se rambursează  de către stat, prin Hotărke a 

Guvernului. 

Art.30 (1) Spitalul are obligatia să  înregistreze, să  stocheze, să  prelucreze si să  

transmită  informatiiie privind activitatea de ingrijire, conform normetor elaborate de 

Ministerui Sănătăţii. 

(2) Raportările se fac atât către Ministerui Sănatăţii cât şi către Casa de Asigurări de 

Sănătate a Judeţului laşi. 

(3) Personalut medical are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de 

Asigurări de Sănătate a Jedeţului laşi şi sancţionarea corespunzător legii în cazul 

nerespectării acestor clauze. 

(4) Spitalul are obligativitatea completării prescripţiiior medicale conexe actului 

medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

Capitolul IV - Conducerea spitalului 

Art.31. Spitaluiului ainic de Pneumoftiziologie lasi este condus de Manager, 

persoana fizica selectata prin concurs. În cadrul spitalului se organizează  şi 

funcţionează  Consiliul. de Administraţie şi Comitetul Director. in acest context, 

conducerea spitalului este formată  din• 

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

2. MANAGER 

3. COMITET DIRECTOR, format din: 

- Manager; 

- Director medical; 

      

23 
7(1111 
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- Director financiar-contabit; 

- Şef Serviciu Prevenire a Infecţiitor Asociate Asistenţei Medicate -S.P.I.A.A.M. 

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

Art.32. (1) in conformitate cu art. 187 si urm. din Legea nr. 95/2006, privind reforma 

In domeniut sănătăţii, La nivetut spitatutui s-a Inflinţat Consiliul de Administraţie, care 

are rol de a dezbate principatete probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare 

a spitatutui si de a face recomandări Managerutui în urma dezbateritor. Consitiut de 

Administraţie are următoarea componenţă: 

a) un reprezentant al Directiei de Sănătate Publică  laşi; 

b) doi reprezentanţi numiţi de Consitiut Judeţean; 	
231'  

-'-"2 101./ 2Q2't 	, c) un reprezentant numit de Preşedintete Consitiutui Judetean; 

d) un reprezentant al Universităţii sau Facuttăţii de Medicină, pentru spitalele clinice; 

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Cotegiutui Medicilor din România, cu 

statut de invitat; 

f) un reprezentant al structurii teritoriate a Ordinului Asistenţitor Medicati Generatişti, 

Moaşelor şi Asistenţitor Medicati din România, cu statut de invitat. 

Fiecare membru titular are desemnat căte un membru supleant. 

Managerul participă  la şedinţele consiliutui de administraţie fără  drept de vot. 

Reprezentantut nominalizat de sindicatut Legal constituit in spital, afiliat federaţiitor 

sindicate semnatare ate contractutui colectiv de muncă  La nivel de ramură  sanitară, 

participă  ca invitat permanent La şedinţete Consiliutui de Administraţie. 

(2) Membrii consitiului de administraţie al spitatutui public pot beneficia de o 

indemnizaţie Lunară  de maximum 1% din satariut managerutui. 

(3) Dispoziţiite art. 180 atin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniut 

sănătăţii, referitoare La conftictul de interese se aplică  şi membritor Consibutui de 

Administraţie. 

(4) Şedinţete Consiliutui de Administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 

ates cu majoritate simplă  din numărut total al membritor, pentru o perioadă  de 6 luni. 

Consitiut de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, La 

solicitarea majorităţii membritor săi, a preşedintelui de şedinţă  sau a Managerutui, şi 

ia decizii cu majoritatea simplă  a membritor prezenţi. 

(5) Atribuţiite principale ate consiliului de administraţie sunt următoarete: 
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a)avizează  bugetul de venituri şi cheltuieli al spitatutui, precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuate; 

b)organizează  concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentutui 

aprobat prin ordin al ministrutui sănătăţii, al ministrutul de resort sau, după  caz, prin 

act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului generat 

al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consitiutui judeţean, după  caz; 

c)aprobă  măsurite pentru dezvottarea activităţii spitatutui in concordanţă  cu nevoile 

de servicii medicate ate poputaţiel şi documentete strategice aprobate de Ministerul 

Sănătăţil; 

d)avizează  programut anual al achiziţiitor publice intocmit in condiţiite Legii şi orice 

achiziţie directă  care depăşeşte suma de 50.000 tei; 

e)analizează  modut de Indeptinire a obligaţiitor de către membrii comitetutui director 

şi activitatea managerutui şi dispune măsuri pentru imbunătăţirea activităţii; 

f)propune revocarea din funcţie a managerutui şi a celortatţi membri ai comitetului 

director în cazut în care constată  existenţa situaţiitor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi 

la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma 1n domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterloare. 

g)poate propune reatizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în 

spital, stabilind tematica şi obiectut auditului. Spitatut contractează  servictile 

audItorutui extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiite 

pubtice, cu modificările şi completărite ulterioare; 

h)aprobă  propriut regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiite legii. 

2. MANAGERUL 

Art.33 Activitatea curentă  a spitalutui este condusă  de un Manager - persoană  fizică, 

numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consitiutui Judeţean laşi. Acesta încheie un 

contract de management cu autoritatea publică  locală  - Consiliut Judeţean laşi, pe o 

perioada de patru ani. Contractut poate fi prelungit sau poate înceta înainte de 

termen in urma evatuării anuate efectuate pe baza criteriilor de performanţă  stabilite 

de Ministerut Sănătăţil. 

Managerul va respecta incompatibitităţile si conflictele de interese stabilite prin lege. 

3. COMITETUL DIRECTOR 

Z 7. I GÂ, 21122 	 



Art.34 Conducerea executivă  este asigurată  de Comitetul Director 

Clinic de Pneumoftiziologie laşi, în urmatoarea componenţă: 

Managerul; 

Directorul medical; 

Directorut financiar-contabil; 	 217)4 

Şef SPIAAM   ,,2,7. 

al Spitalului 

   

    

    

Art.35 Funcţiile specifice Comitetului Director al Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie laşi au fost ocupate prin concurs in conformitate cu dispoziţifie art. 

181 din Legea nr. 95/2006 şi conform Ordinut M. S. nr. 1101/2016. 

Art.36 Contractul individual de muncă  al membrilor care ocupă  funcţii de 

conducere specifice Comitetului Director se suspendă  de drept pe perioada exercitării 

mandatului, aceştia urmând a încheia cu Managerul spitalului un contract de 

administrare pe o perioadă  de maximum 3 ani, 1n cuprinsu1 căruia sunt prevăzuti 

indicatorii de performanţă  asumaţi. 

Art.37 Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o 

perioadă  de 3 Juni, de maximum două  ori, perioadă  în care se organizează  concursul 

de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în 

cazul neindeplinirli obligasiilor prevăzute în acesta. 

Art.38 Comitetul Director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi funcţionează  
în temeiul Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 921/2006, avănd urmatoarele atribuţii : 
- Elaborează  planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza 

propuneritor scrise ale Consiliului medical, pe care îl supune aprobării Managerului ; 

- Elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de 

servicii medicale ale spitalului; 

- Aprobă  măsuri, la propunerea Consiliului Medical si a Serviciului de Management al 

Calităţii, privind 1mbunătăţirii calităţii serviciilor hoteliere şi medicale (asigurând 

resurse financiare, umane Logistice); 

- Propune Managerului, in vederea aprobării : numărul de personal, pe categorii şi 

locuri de muncă, in funcţie de normativul de personal in vigoare ; 

- Organizarea concursurilor pentru posturile vacante ; 

- Elaborează  regulamentul de organizare si funcţionare, regulamentul intern si 

organigrama spitalului ; 

- Propune spre aprobare Managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri 

organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, 
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igienă  si atimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţillor nozocomiale, 

conform normelor aprobate prin Ordin at Ministrutui Sănătăţii Publice ; 

- Elaborează  proiectut bugetului de venituri si chettuieti al spitatutui, pe baza 

centratizarii de către compartimentul economico -financiar a propunerilor 

fundamentate ale conducătoritor secţiitor si compartimentetor din structura 

spitatutui, pe care îl supune aprobării Managerului ; 

- Urmăreşte realizarea indicatoritor privind execuţia bugetutui de venituri şi 

chettuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefitor de secţii şi 

compartimente pentru încadrarea în bugetut alocat ; 

- Analizează  propunerea Consitiut Medical privind utilizarea fondutui de dezvottare 

pe care 11 supune spre aprobare Managerului; 

- Asigură  monitorizarea şi raportarea indicatoritor specifici activităţii medicale, 

financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, pe care te prezinta Managerului, conform metodologiei stabitite; 

- Analizează, la propunerea Consitiului Medical, măsurite pentru dezvottarea si 

imbunatăţirea activităţii spitalutui în concordanţă  cu nevoile de servicii medicale ate 

poputaţiel, dezvoltarea tehnologiitor medicale, ghiduritor şi protocoatelor de practică  

medicală  ; 

- Etaborează  planut de acţiune pentru situaţii speciate şi asistenţă  medicală  în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociate şi alte situaţii de criză  ; 

- La propunerea Consitiutui Medical, intocmeşte, fundamentează  şi prezintă  spre 

aprobare Managerului, planut anuat de achiziţii publice, lista investiţiitor şi a 

tucrărilor de reparaţii curente şi capitate care urmează  să  se realizeze într-un 

exerciţiu financiar, în condiţiile legii şi răspunde de realizarea acestora; 

- Analizează  trimestriat sau ori de câte ori este nevoie, modut de îndeplinire a 

obligaţiitor asumate prin contracte şi propune managerutui măsuri de îmbunătăţire a 

activitaţii spitatutui; 

- Întocmeşte informări tunare, trimestriate şi anuale cu privire la execuţia bugetutul 

de venituri si chettuieli, pe care le anatizează  cu Consitiut Medical şi le prezintă  

autorităţii de sănătate publică  judeţene precum si Ministerutui Sănătăţii Publice, 

respectiv ministerelor cu reţea sanitară  proprie, la solicitarea acestora; 

- Negociază, prin Manager, Directorul Medical si Directorut Financiar-Contabil, 

contractele de furnizare a serviciitor medicale cu Casete de Asigurări de Sănătate ; 
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- Se întruneşte tunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii 

membrilor săi sau a Managerutui spitalutui şi ia decizii în prezenţa a cel putin 2/3 din 

numărul, membribr săi, cu majoritatea absolută  a membribr prezenţi; 

- Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, 

schimbarea sediului şi a denumirii spitatului, pe care le supune aprobării Ministerului 

Sănătăţii Publice, direct sau prin Autoritatea de Sănătate Publică  Judeţeană  ; 

- Negociază  cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare 

Managerukri indicatorii specifici de performanta ai managementului 

secţieinaboratorului/serviciutui care vor fi prevăzuţi ca anexa la contractul de 

administrare at sectiei/ laboratorulmi/serviciutui. 

- Răspunde in fata managerului, pentru indephnirea atributfflor care ii revin ; 

- Analizează  activitatea membritor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza 

raportut anual de activitate at spitatului. 

De asemenea Comitetul director are si următoarele atributii privind activitatea de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale: 

a)organizează  Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

elaborează  regulamentul de funcţionare al acestuia; 

b)se asigură  de organizarea şi funcţionarea serviciutui/compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare 

de prestări servicii specifice; 

c)aprobă  planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d)asigură  condiţhle de implementare a prevederilor planului anual de activitate 

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e)efectuează  analiza anuală  a Indephnirli obiectivelor planutui de activitate; 

f)verifică  şi aprobă  alocarea bugetului aferent derulărh activităţRor din planul anual 

de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

g)se asigură  de Imbunătăţirea continuă  a condiţhlor de desfăşurare a activităţilor de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale 

necesare evitării sau diminuării riscurRor; 

h)se asigură  de derularea legală  a achizisiilor şi aprovizionarea tehnico-materiară, 

prevăzute in planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică  din unitate, 1n 

vederea diminuării ori evitării situaţiflor de risc sauiţmiţării_ infecţiilor -  asocla-W 

asistenţei medicale; 
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i)deliberează  şi decide, la propunerea Colegiutui Medicitor din România, în urma 

sesizării pacienţitor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionate 

ori individuate a personatutui angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus 

la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţitor prin infec(ii 

asociate asistenţei medicate; 

j)asigură  dotarea necesară  organizării şi funcţionării sistemului informaţionat pentru 

înregistrarea, stocarea, pretucrarea şi transmiterea informaţiitor privind infecţiite 

asociate asistenţei medicate în registrul de monitorizare a infecţiitor asociate 

asistenţei medicate at unităţii; 

k)asigură  condiţiite de îngrijire ta pacienţli cu infecţii/colonizări cu germeni multiptu- 

rezistenţi 

I. Managerul 

Art.39 Managerul are in subordine directă: 	 7 !Q1, ,2na 	, 

1. Comitetut Director 

• Directorul Medical 

• Directorul Financiar- Contabil 

2. Serviciul de prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicate 

3. Birout de Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare 

4. Serviciul Administrativ Tehnic 

5. Serviciul Achiziţii Publice si Aprovizionare 

6. Serviciul Managementut Calităţii 

7. Compartiment Juridic -Contencios 

8. Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă  si PSI; 

9. Unitatea de Transfuzii 

10. Compartimentul Protecţia mediului 

11. Compartimentul Secretariat, Relatii cu Publicut si Arhiva 

12.Asistenţa retigioasă  

Art.40 Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractut de management, după  

cum urmează: (conform O.M.S. nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatoritor de performanţă  a activităţii 

managerului spitalului pubtic, modificat şi completat de O.M.S. nr. 730/2018) 
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A. Obtigatiite managerutui în domeniut potiticii de personat şi al structurii 

organizatorice sunt următoarete: 

1.stabileşte şi aprobă  numărul de personat, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 

de normativul de personat în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de sectii şi de 
servicii; 

2.aprobă  organizarea concursuritor pentru posturite vişicante, numeşte eliberează  
din functie personatut spitalului; 

3.repartizează  personatut din subordine pe locuri de muncă; 	- 	- - 

4.aprobă  programul de lucru, pe locuri de muncă  şi'categuiii ae persana perrtru 

personatut aftat in subordine; 

5.organizează  concurs pentru ocuparea functlitor specifice comitetutui director; 

6.numeşte şi revocă, în conditiite legir, membrii comitetutui director; 

7.încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat 

postul prin concurs organizat 1n condiţiite legii, pe o perioadă  de maximum 4 ani, 1n 

cuprinsut căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă  asumati; 

8.prelungeşte, la încetarea mandatutui, contractete de administrare Inchelate, în 

conformitate cu prevederite tegale în vigoare; 

9.incetează  contractete de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul 

neIndeptinirii obligatritor prevăzute în acestea; 

10.stabiteşte, de comun acord cu personatut de speciatitate medico-sanitar care 

ocupă  funcţii de conducere specifice comitetutui director şi are contractul individuat 

de muncă  suspendat, programul de lucru at acestuia în situaţia 1n care desfăşoară  
activitate medicată  în unitatea sanitară  respectivă, în conditiite tegii; 

11.numeşte în functie şefii de sectie, de taborator şi de serviciu medical care au 

promovat concursut sau examenut organizat în conditlite tegii şi incheie cu aceştia, în 

termen de maximum 30 de zite de la data numirii în functie, contract de administrare 

cu o durată  de 4 ani, în cuprinsut căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă  
asumati; 

12.solicită  consiliutui de administratie constituirea comisiel de mediere, în conditiite 

legil, în cazut in care contractut de administrare prevăzut ta pct. 11 nu se încheie în 

termen de 7 zite de la data stabilită  in conditiite mentionate; 

13.deteagă  unei atte persoane funcţia de şef de sectie, de taborator şi de serviciu 
medical, pe o perioadă  de până  ta 6 Juni, în cazut in care ta concursut organizat, în 

conditille tegii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă  niciun candidat in 

termenut legat; 
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14.repetă  procedurite legale de organizare a concursului sau examenului pentru 

ocuparea funcţillor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în 

condiţille prevăzute la pct. 13; 

15.aprobă  regulamentut intern al spitatutui, precum şi fişa postului pentru personalul 

angajat; 

16.infiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrut 

spitatutui, necesare pentru reatizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia 

medicamentului, nucleul de catitate, comisia de analiză  a decesului etc., al căror 

mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentut de organizare şi 

funcţionare a spitatutui; 

17.realizează  evaluarea performanţelor profesionale ate personalului aflat 1n directă  

subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după  caz, soluţionează  contestaţiite 

formulate cu privire la rezultatele evatuăril performanţetor profesionate efectuate de 

alte persoane, 1n conformitate cu prevederile legale; 

18.aprobă  planut de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu 

tegistaţia 1n vigoare; 

19.negociază  contractut colectiv de muncă  la nivel de spital, cu excepţia spitatetor 

din subordinea ministeretor şi instituţillor cu reţea sanitară  proprie, cărora ti se aptică  

regtementările specifice în domeniu; 

20.răspunde de 1ncheierea asigurării de răspundere civilă  în domeniut medicat atât 

pentru spitat, în catitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, 

precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 

21.răspunde de respectarea prevederitor legale privind incompatibilităţile şi 

conflictut de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

22.propune, ca urmare a analizei 1n cadrut comitetului director, structura 

organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediutui şi a denumirii unităţii, în vederea 

aprobării de către Ministerut Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară  

proprie sau, după  caz, de către autorităţile administraţiei publice locate, în condiţille 

tegii; 

23.în situaţia în care spitatut public nu are angajat personal propriu sau personalul 

angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţel medicale corespunzătoare 

structurii organizatorice aprobate în condiţiile 	-poate--şnOpiâ ycontraete--de 

prestări servicii pentru asigurarea acestora; 
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24.analizează  modut de 1ndeptinire a obligaţillor membritor comitetutui director, ai 

consiliutui medicat şi consitiutui etic şi dispune măsurite necesare în vederea 

Imbunătătirli activităţii spitatutui; 

25.răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educatie medicală  continuă  
(EMC) pentru medici, asistenti medicali şi alt personat, 1n condltilte 

26.răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform 

tegii. 

B. Obligatiite managerutui în domeniul managementutui serviciilor medicate sunt 

următoarete: 

1.elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicate ate poputaţiei din zona deservită, 
planut de dezvottare a spitalului pe perioada mandatutui, ca urmare a propuneritor 

consiliutui medical, şi îl supune aprobării consitiutui de administraţie al spitatului; 
2.aprobă  formarea şi utilizarea fondutui de dezvoltare al spitalului, pe baza 

propuner8or comitetului director, cu respectarea prevederilor legate; 

3.aprobă  planut anual de servicii medicate, etaborat de comitetut director, la 

propunerea consitiutui medicat; 

4.aprobă  măsurite propuse de comitetut director pentru dezvoltarea activităţii 
spitalului, în concordanţă  cu nevoite de servicii medicate ate poputatiet; 

5.etaborează  şi pune la dispoziţie consiliutui de administraţie rapoarte privind 

activitatea spitatutui; aplică  strategiite şi potitica de dezvottare în domeniut sanitar 

ate Ministerutui Sănătătii, adecvate ta necesarut de servicii medicate pentru populaţia 
deservită; în cazut ministeretor şi institutiilor cu retea sanitară  proprie, aplică  
strategiite specifice de dezvottare în domeniut medicat; 

6.îndrumă  şi coordonează  activitatea de prevenire a infectiilor asociate asistenţei 
medicate; 

7.dispune măsurite necesare în vederea reatizării indicatorilor de performantă  a 
activităţii asumatt prin prezentul contract; 

8.desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programetor/subprogrametor 

nationale de sănătate derulate la nivetut spitatutui; 

9.răspunde de implementarea şi raportarea indicatoritor programetor/subprogrametor 

nationale de sănătate derutate la nivetut spitatutui, în conformitate cu prevederite 

tegale etaborate de Ministerut Sănătătti; 

10.răspunde de asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 

medicate de calitate de către personalul medico-sanitar din 
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11.răspunde de implementarea protocoaletor de practică  medicală  la nivelut 

spitatutui, pe baza recomandărilor consiliutui medical; 

12.urmăreşte reatizarea activitătilor de control at calităţii servicillor medicale oferite 

de spitat, coordonată  de directorul medical, cu sprijinut consibutui medical şi at cetui 

ştiinţific; 

13.negociază  şi încheie, în numete şi pe seama spitalutui, protocoate de cotaborare 

şi/sau contracte cu atţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii 

catităţil serviciitor medicale; 

14.răspunde, Impreună  cu comitetut director, de asigurarea condiţillor de investigaţii 

medicale, tratament, cazare, igienă, atimentaţie şi de prevenire a infecţiitor asociate 

asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin at ministrutui sănătăţii; 

15.negociază  şi 1ncheie contractut de furnizare de servicii medicale cu casa de 

asigurări de sănătate, în condiţitte stabilite în contractut-cadru privind condiţiite 

acordării asistenţei medicale în cadruL sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

16.poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate private; 

17.poate încheia contracte cu direcţiite de sănătate publică  judeţene sau a 

municipiutui Bucureşti, după  caz, în vederea derutărit programetor nationate de 

sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura 

organizatorică  a acestora; 

18.poate încheia contract cu institutul de medicină  tegală  din centrut medical 

universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturitor salariate ale 

personalutui care îşi desfăşoară  activitatea în cabinetete de medicină  legată  din 

structura acestora, precum şi a chettuielitor de natura bunuritor şi serviciitor necesare 

pentru funcţionarea acestor cabinete; 

19.răspunde de respectarea prevederitor tegate în vigoare cu privire la drepturite 

pacientutui şi dispune măsurite necesare atunci când se constată  Incătcarea acestora; 

20.răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale şi atte situaţii de criză  şi este obligat să  participe cu toate 

resursele la înlăturarea efectetor acestora; 

21.răspunde de asigurarea acordării primutui ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă  

oricărei persoane care se prezintă  la spitat, dacă  starea sănătăţii persoanei este 

critică, precum şi de asigurarea, după  caz, a transportului obligatoriu medicatizat la o 

attă  unitate medico-sanitară  de profil, după  stabitizarQa funcţiilorivitaleate acteta; 
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22.răspunde de asigurarea, 1n conditlite legii, a catitătii actutui medicat, a respectării 

conditiitor de cazare, igienă, atimentatie şi de prevenire a infectiitor asociate 

asistentel medicale, precum şi de acoperirea, de către spitat, a prejudiciilor cauzate 

pacientitor. 

C. Obligatille managerutui în domeniut managementutui economico-financiar sunt 

următoarele: 

1.răspunde de organizarea activitătii spitatutui pe baza bugetului de venituri şi 

cheltuieli propriu, etaborat de către comitetut director pe baza propuneritor 

fundamentate ale conducătorilor sectiitor şi compartimentetor din structura 

spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după  

avizarea acestuia de către consitiut de administratie, în conditiite legii; 

2.răspunde de asigurarea reatizării venituritor şi de fundamentarea cheltuietilor în 

raport cu actiunite şi obiectivele din anut bugetar pe titturi, articole şi atineate, 

conform clasificatiei bugetare; 

3.răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli at spitatutui pe sectille 

şi compartimentete din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în 

contractete de administrare încheiate în conditille legii; 

4.răspunde de monitorizarea lunară  de către şefii sectiitor şi compartimentelor din 

structura spitatutui a executlei bugetutui de venituri şi cheltuieli pe sectii şi 

compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrutui sănătătii; 
5.răspunde de raportarea tunară  şi trimestriată  a executiel bugetutui de venituri şi 
cheltuieli unitătitor deconcentrate cu personalitate juridică  ale Ministerutui Sănătătii 
şi, respectiv, ministerutui sau institutiel cu retea sanitară  proprie, 1n functie de 

subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ut Ministerutui Sănătătii, 

pentru unitătite subordonate, pe cet al autoritătii de sănătate publică  ori pe site-urite 

ministerelor şi institutiitor sanitare cu retele sanitare proprii; 

6.răspunde de raportarea tunară  şi trimestrială  a executiei bugetutui de venituri şi 
cheltuieli consitiutui Local şi/sau judetean, după  caz, dacă  beneficiază  de finantare 

din bugetele tocate; 

7.aprobă  şi răspunde de reatizarea programutui anual de achizitii publice; 

8.aprobă  lista investitillor şi a tucrăritor de reparatii curente şi capitate care urmează  
să  se reatizeze într-un exercitiu financiar, în conditiite legii, la propunerea 

comitetului director; 	
1 
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9.răspunde, împreună  cu membrii consitiului medical, de respectarea disciplinei 

economico-financiare la nivelul secţifior, compartimentelor şi servicillor din cadrul 

spitalului; 

10.1dentifică, împreună  cu consitiul de administraţie, surse suplimentare pentru 

creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederibr logale; 

11.1ndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de 

credite, conform 

12.răspunde de respectarea şi aplicarea corectă  a legislatiei din domeniu. 

D. Obligaţiile managerului în domeniul managementuLui administrativ sunt 

următoarele: 

1.aprobă  şi răspunde de respectarea regulamentutui de organizare şi funcţionare, 

după  avizarea prealabilă  de către direcţia de sănătate publică  judeţeană/a 

municipiului Bucureşti, direcţia medicală  sau structura similară  acesteia din 

ministerete şi instituţiile cu reţea sanitară  proprie ori Ministerul Sănătăţii, după  caz; 

2.reprezintă  spitalul in relatiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3.încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform 

4.răspunde de modul de Indephnire a obligaţiitor asumate prin contracte şi dispune 

măsuri de imbunătăţire a activităţii spitalului; 

5.încheie contracte de colaborare cu institutiile de Invăţământ superior medical, 

respectiv unitătile de Invăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată  

de Ministerul. Sănătăţii, 1n vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru 

desfăşurarea activităţilor de Invăţământ; 

6.1ncheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, 

pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică  medicală, în conformitate cu 

prevederfte tegale; 

7.răspunde de respectarea prevederibr legale în vigoare referitoare la păstrarea 

secretultri profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, 

informaţfflor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului; 

8.răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilitătii autorizaţiei de funcţionare, 

potrivit normelor aprobate prin ordin al ministruWi sănătăţii; 

9.pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la sollcitarea acestora, 1n 

condiţtile legii, informaţii privind activitatea spitalului; 

10.transmite direcţiel de sănătate publică  judeţene/a municipiutui Bucureşti, 

direcţiei medicale sau structurii similare din ministereLe_ şt instituţtile cu reţea 

sanitară  proprie sau Ministerului Sănătăţii, după  caz,Iinforroărt,trtniOst/SO` şi apuale 
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cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţil 

medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

11.răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii 

documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic; 

12.răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor 

legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii; 

13.aprobă  utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţille 

14.răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 

sesizărilor şi reclamatillor referitoare la activitatea spitalului; 

15.conduce activitatea curentă  a spitalului, în conformitate cu reglementările în 

vigoare; 

16.propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, direcţiei medicale ori structurii 

medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară  proprie sau 

Ministerului Sănătăţii, după  caz, un Inlocuitor de drept pentru perioadele de absentă  

motivată  din spital, în condiţiile legii; 

17.informează  Ministerul Sănătăţii sau, după  caz, ministerele sau instituţiile cu reţea 

sanitară  proprie cu privire la starea de incapacitate temporară  de muncă, în termen 

de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 

18.răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, 

economico-financlare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

19.respectă  măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu 

reţea sanitară  proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general 

al municipiului Bucureşti ori Preşedintele consiliului judeţean, după  caz, în situaţia în 

care se constată  disfunctionalităţi în activitatea spitalului public; 

20.răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în 

condiţlile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, 

standardelor şi metodologiei de acreditare; 

21.răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte 

de încetarea valabilităţii acreditării; 

22.respectă  Strategia naţională  de raţionalizare a spitalelor, aprobată  prin hotărâre a 

 

Guvernului; 

2
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23.elaborează, împreună  cu comitetul director, planul de actiune pentru situaţii 

speciale şi coordonează  asistenţa medicală  în caz de război, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale şi alte situaţil de criză, conform dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

24.răspunde de respectarea şi aplicarea corectă  de către spital a prevederilor actelor 

normative care reglementează  activitatea acestuia; 

25.asigură  şi răspunde de organizarea activităţilor de invăţământ şi cercetare astfel 

încât să  consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, 

a eticii şi deontologiei medicale; 

26.avizează  numirea, in condiţiile legii, a şefilor de sectie, şefilor de laborator şi a 

şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale 

clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătătii. 

E. Obligaţiite managerutui in domeniut incompatibilitătitor şi al conflictutui de 

interese sunt următoarele: 

1.depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la 

incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 5 zile de 

la numirea in funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după  caz, la ministerele şi 

institutiile cu reţea sanitară  proprie; 

2.actualizează  declaraţia prevăzută  la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă  

de situaţia initială, in termen de maximum 30 de zile de ta data apariţiei modificării, 

precum şi a încetării funcţillor sau activităţilor; 

3.răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 

4.depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2. 

F. Atribuţille managerului unităţii sanitare privind prevenirea infectiilor asociate 

asistentei medicale (conf Ordin M.S. nr.1101/2016): 

a)răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

b)participă  la definitivarea propunerilor de activităţi şi achizitli cuprinse în planul 

anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţlilor asociate asistenţei 

medicale; 

c)răspunde de asigurarea bugetară  şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente 

activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d)răspunde de Infiinţarea şi funcţionarea registrului de monitoriwg, 

asociate asistenţei medicale al unităţii; 
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e)răspunde de organizarea activităţii de screening at pacienţilor in secţii de terapie 

intensivă  şi în atte secţii cu risc pentru depistarea colonizăritor/infectiitor cu germeni 

muttiptureristenti, în conformitate cu prevederite programutui nationat de 

supraveghere şi control at infecţiilor asociate asistenţei medicate; 

f)răspunde de organizarea anuată  a unui studiu de prevatenţă  de moment a infecţiitor 

asociate asistenţei medicate şi a consumutui de antibiotice din spitat; 

g)răspunde de afişarea pe site-ut propriu at unităţii a informaţiilor statistice (rata 

trimestriată  şi anuală  de incidenţă, rata de prevalentă, incidenţa trimestrială  şi 

anuată  defalcată  pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiite asociate asistenţei 

medicate, a rezuttatetor testetor de evatuare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a 

consumutui de antibiotice, cu defalcarea consumutui antibioticetor de rezervă; 

h)răspunde de organizarea înregistrării cazuritor de expunere accidentată  ta produse 

biotogice în registrele Infiintate pe fiecare sectie/compartiment şi de aplicarea 

măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar; 

i)răspunde de apticarea sancţiunitor administrative propuse de şefut 

serviclutui/compartimentutui de prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicate al 

unităţii; 

j)controlează  şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale at unităţii sau, după  caz, pentru 

contractarea responsabitutui cu prevenirea infecţiitor asociate asistenţei medicate, în 

directa subordine şi coordonare; 

k)analizează  şi decide solutii de rezolvare, după  caz, alocare de fonduri ca urmare a 

sesizărilor serviciului/compartimentutui specializat, în situaţii de risc sau focar de 

infecţie asociate asistenţei medicate; 

1)verifică  şi aprobă  evidenţa informaţiitor transmise eşaloanelor ierarhice, conform 

legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, 

diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurite de limitare a focarutui de infecţie 

asociată  asistenţei medicate din unitate; 

m)solicită, ta propunerea şefutul serviciutui/coordonatorutui compartimentului de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale/medicutui responsabil sau din 

proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională  de 

specialitate şi intervenţie în focare; 

n)angajează  unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de speciatitate; 
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o)reprezintă  unitatea în litigil juridice legate de răspunderea institutiei în ceea ce 

priveşte infectiile asociate asistentei medicate, inclusiv în cazut actionării în instantă  

a persoanelor fizice, în cazul stabiliril responsabititătil indivIduale. 

Atributiile principale stabilite in sarcina conducătorului unitătii sanitare pe line 

de apărare împotriva incendiilor conform art. 7 din 0.M.A.I. nr. 146 /2013: 

a) solicită  şi objine avizele şi autorizatiite de securitate ta incendiu necesare pentru 

desfăşurarea activitătitor, conform legii; 

b) asigură  încadrarea personalului cu atribuţii în domeniut apărării împotriva 

incendiitor; 

c) permite desfăşurarea controatelor de apărare împotriva incendiitor organizate de 

către inspectoratele pentru situatil de urgentă  judetene/at municipiului Bucureşti sau 

de către personalut care asigură  Indeplinirea atributillor în domeniut apărării 

împotriva incendiitor, după  caz; 

d) dispune măsuri pentru remedierea deficientelor constatate; 

e) asigură  informarea privind regulile de apărare împotriva incendiitor, prin personalul 

cu atributil în domeniul apărării împotriva incendiitor, a principaletor categorii de 

utilizatori, definiţi conform 

f) urmăreşte, prin personalut care asigură  Indeplinirea atributIllor în domeniul apărării 

împotriva incendiitor, respectarea cu strictete de către principatele categorii de 

utilizatori, definiti conform legii, a regutilor de apărare împotriva incendiitor în 

incinta unitătilor sanitare şi, după  caz, dispune măsuri imediate pentru Intăturarea 

neregulitor; 

g) dispune măsuri pentru echiparea şi dotarea cu mijtoace tehnice de apărare 

împotriva incendiitor prevăzute în documentatiile tehnice, după  caz, sau prevăzute 

de prezentele dispozitli generale; 

h) asigură  instruirea în domeniul situatiilor de urgenjă, prin personalut care asigură  

Indeptinirea atribuţiilor în domeniut apărării împotriva incendiitor; 

i) asigură, potrivit prezentelor dispozitil, întocmirea instructiunilor de apărare 

împotriva incendiitor proprii unitătii şi le aprobă; 

j) stabileşte atributiile privind apărarea împotriva incendiitor ce revin Intregului 

personal; 

k) stabileşte măsuri de optimizare a capacitătil de apărare împotriva incendiitor 

conform conctuziilor rezuttate din evaluarea anuală  a nivelutui de apărare împotriva 

incendiitor etaborată  de personalut care asigură  1hdeptinirea -atribuţiitor In_domenlut 

apărării împotriva incendiitor; 
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1) indeplineşte obligaţiite privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispozitii. 

Organizează  şi ia măsuri pentru respectarea regimutui incompatibilităţilor si a 

conftictutui de interese de către membrii Comitetului Director, ai Consitiutui de 

Administratie şi personatut medicat cu funcţii de conducere. 

Art.41 Managerut negociază  si incheie contractele de furnizare de servicii medicate cu 

Casa de Asigurări de Sănătate, precum si cu Direcţia de Sănătate Publică  pentru 

derutarea programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, 

în conformitate cu structura organizatorică  a acestora. 

II. Directorul medical 

Art.42 Directorul medicat are in subordine directă  următoarete : 

• Secţia Chnica I de Pneumotogie 

• Secţia Chnica II de Pneumologie 

• Secţia Chnica Chirurgie Toracică  

• Secţia a 111-a de Pneumotogie 

• Sectia A.T.I. 

• Secţia Exterioară  dr. Clunet 

• Compartiment Pneumologie Copii 

• Laboratoarut de anatize medicate 

• Laboratorut de Explorări Functionate 

• Laboratorut de Radiologie şi Imagistică  Medicală  

• Laboratorut de Endoscopie Bronşică  

• Blocut Operator 

• Camera de Gardă  

• Centrut de evatuare 

• Spitalizare de zi 

• Dispensarut TBC 
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• Cabinet ORL 

• Cabinet Cardiologie 

• Ambutatoriul integrat al unităţii 

• Nucteut de cercetare 

Serviciut de Statistică  Medicală  şi Informatică  

• Farmacie 

• Serviciut de Anatomie Patotogică  
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• Bucătărie Dietetică  

• Compartiment Psihologie 

• Compartiment Biologie Medicală  

• Compartiment Gimnastică  Medicală  

• Compartiment Pregătire prin Rezidentiat 
1 	 
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Art.43 Atributii specifice: 

A. Atributiile Directorului Medical stabilite prin contractul de administrare: 

1. Evaluează  necesarut de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face 

propuneri pentru elaborarea: 

- planutui de dezvoltare a spitalutui, pe perioada mandatutui; 

- planutui anual de furnizare de servicii medicale al spitalutui; 

- planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură  şi 

echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare; 

2. Face propuneri comitetutui director în vederea elaborării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al spitalului; 

3. Participă  la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

regulamentutui intern ale spitalutui; 

4. Desfăşoară  activitate de evatuare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei 

activităţitor medicale desfăşurate în spital, inclusiv: 

- evaluarea satisfacţiei pacienţitor care beneficiază  de servicii în cadrul spitalutui sau 

în ambulatoriut acestuia; 

- monitorizarea principatitor indicatori de performanţă  în activitatea medicală; 

- prevenirea şi controlut infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu compartimentut de prevenire şi 

control al infecţiitor asociate asistenţei medicale de la nivelut spitalutui; 

5. Stabileşte reguli privind activitatea profesionată, protocoatele de practică  medicată  

la nivelut spitatutui şi răspunde de apticarea şi respectarea acestora; 

6. Elaborează  planut anual de Imbunătăţire a calităţii serviciitor medicale furnizate de 

spital, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

7. Înaintează  managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru Imbunătăţirea 

activităţilor medicale desfăşurate la nivelut spitalutui; 

8 Coordoneaza activitatea ambulatoriului integrat al spitalutuisi raspunde pentru 

activitatea medicala desfasurata in cadrul acestuia; 
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9. Evaluează  necesarut de personal medicat al fiecărei secţii/taborator şi face 

propuneri comitetutui director pentru etaborarea strategiei de personat a spitalului; 

10. Evaluează  necesarul tinfilor de gardă  şi face propuneri managerului cu privire la 

structura şi numărut acestora la nivetut spitalului, după  caz; 

11. Participă  ta stabitirea fişelor posturilor personatutui medicat angajat; 

12. Inaintează  managerului propuneri pentru etaborarea planutui de formare şi 

perfectionare continuă  a personatutui medico-sanitar; 

13. Face propuneri şi monitorizează  desfăşurarea activităţitor de educaţie şi cercetare 

medicată  desfăşurate ta nivetut spitatutui, în colaborare cu instituţiile acreditate; 

14. Reprezintă  spitatut în retaţiite cu organizaţii profesionate din ţară  şi din 

străinătate şi facilitează  accesut personatutui medical ta informaţii medicate de 

uttimă  oră; 

15. Asigură  respectarea normetor de etică  profesionată  şi deontotogle medicală  ta 

nivetut spitatutui, colaborănd cu Colegiut Medicitor din Romănia; 

16. Răspunde de acreditarea personatutui medical al spitatutui şi de acreditarea 

activităţitor medicate desfăşurate in spitat, in conformitate cu tegislaţia în vigoare; 

17. Anatizează  şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de 

exemplu, cazuri foarte compticate care necesită  o durată  de spitatizare mutt 

pretungită, morţl subite etc.); 

18. Participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale 1n caz de 

dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciate; 

19. Stabiteşte coordonatele principate privind consumut medicamentelor la nivetut 

spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitatutui, prevenirii 

potipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

20. Supervizează  respectarea prevederilor în vigoare, referitoare ta documentaţia 

medicată  a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţiatităţii datetor medicale, 

constituirea arhivei spitalului; 

21. Avizează  utitizarea bazei de date medicate a spitatutui pentru activităţi de 

cercetare medicată, în condiţiite legii; 

22. Anatizează  şi soluţionează  sugestiite, sesizările şi rectamaţiite pacienţitor trataţi in 

spitat, referitoare ta activitatea medicată  a spitalului; 

23. Etaborează  raportut anual de activitate medicată  a spitalului, in conformitate cu 

legistaţia în vigoare. 

B. indeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliulu Medical conform atril3uţiftor---

stabitite prin Regutamentut de organizare si funcţionare. 
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C. Atributiile directorului medical în activitatea privind prevenirea infectiilor asociate 

asistentei medicale (conf. Ordinului M.S. nr. 1101 /2016): 

a) se asigură  şi răspunde de aplicarea 1n activitatea curentă  a proceduraor şi 

protocoalelor de prevenire şi limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, a 

standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor 

privind cazarea, alimentatia şi conditiile de igienă  oferite pe perioada Ingrijirilor 

acordate; 

b) pentru spitalele care nu îndeplinesc conditifie legale de a avea director delngrijiri, 

functia acestuia este preluată  de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile 

acestuia; 

c) răspunde de raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale şi 

implementarea măsurilor de limitare a acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utitizare a antibloticelor în unitatea sanitară; 

e) implementează  activitatea de screening al pacientitor în sectii de terapie intensivă  

şi alte sectii cu risc pentru depistarea colonizăritor/infectillor cu germeni 

multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului nationat de 

supraveghere şi control al infectiilor asociate asistenţei medicale; 

f) controlează  şi răspunde pentru derularea activitătitor proprii ale 

serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale; 

g) controlează  respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infectiilor asociate asistenţei medicale de !a 

nivelul secţifior şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de sectie; 

h) organizează  şi controlează  evaluarea imunizării personatului împotriva HBV şi 

efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală  respectivă  

(gripal, HBV, attele); 

i) controlează  şi răspunde de organizarea registretor de expunere accidentală  la 

produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă  a măsurilor. 

III. Directorul financiar - contabil are în subordine directă  uţţriâtOatet.e : 

-Biroul Financiar-Contabil 

-Compartiment Administrarea Gestiunitor 
	 i2.77 	2.1122 	 

Art.44 Are în subordine personalul serviciului financiar-contabil si are următoarele 

atributii: 

1. Asigură  şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activitătli financiar-

contabile a unitătii, în conformitate cu dispozitifie legale ; 
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2. Organizează  şi răspunde de întocmirea iucrărilor de planificare financiară; 

3. Organizează  contabilitatea în cadrut unitătii, 1n conformitate cu dispoziţiite tegate 

şi asigură  efectuarea corectă  şi la timp a Inregistrăritor ; 

4. Asigură  întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiite tegate a batantetor de 

verificare şi a dăritor de seamă  anuate şi trimestriate ; 

5. Angajează  unitatea prin semnătură, atături de manager, în toate operatiunile 

patrimoniaie ; 

6. Răspunde de Indeptinirea atribuţlitor ce revin compartimentutui financiar-contabit 

cu privire la organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea 

integritătii patrimoniutui unităth ; 

7.Participă  la organizarea sistemuiul informationat at unităţii, urmărind folosirea cît 

mai eficientă  a datelor contabititătil ; 

8. Asigură  Indeptinirea în conformitate cu dispozitiite legaie, a obligatiitor unităţil 

către bugetui statutui, bugeteie fondurilor speciale, unităţile băncii şi terţi ; 

9. Asigură  întocmirea, circutaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza inregistrăritor în contabititate şi se preocupă  de introducerea tehnicii de calcut a 

tucrăritor în domeniut financiar- contabii ; 

10. la măsuri pentru prevenirea pagubetor şi urmăreşte recuperarea lor ; 

11. Asigură  apticarea dispoziţillor tegate privitoare la gestionarea vatoritor materiate 

şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă  a evidentetor gestionare ; 

12. Indeptineşte formete de scădere din evidenţă  a bunuritor de orice fel, în cazurile 

şi conditiite prevăzute de dispozitiile tegate ; 

13. Impreună  cu serviciut administrativ, întocmeşte şi prezintă  managerului, studii 

privind optimizarea măsuritor de bună  gospodărire a resursetor materiale şi băneşti, 

de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectarea a normetor privind 

disciptina contractuală  şi financiară, în scoput administrării cu eficienţă  maximă  a 

patrimoniutui unitătii şi fondurilor, în vederea Imbunătăţiril continue a asistentel 

medicate; 

14. Prezintă  periodic studii privind evatuarea financiară  a acţiunii de sănătate şi 

anatiza conturitor; 

15. Organizează  şi ia măsuri de reatizare a perfectionăril pregătiril profesionate a 

personatutui financiar-contabil din subordine ; 

16. Rezolvă, personat sau prin satariati din subordine, orice atte sarcini prevăzute de 

actete normative referitoare la activitatea financiar-contabRă. - - 

17. Are în subordine serviciite financiar şi contabilitate. / 
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18. Urmăreşte corelarea planutui de aprovizionare cu finanţarea unităţii; 

19. Aprobă  actele de chettuleri potrivit competenţeler ce i se delega in conditiile legii 

şi semnează  cu prima semnătură  documentele bancare; 

20. Intocmeşte şi prezintă  studii privind optimizarea măsurilor de bună  gospodărire a 

resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de 

respectare a normelor privind disciplina de plan, contractuală  şi financiară, 1n scopul 

administrării cu eficienţă  maximă  a patrimoniurui unităţii şi fondurilor financiare are 

unitatii. 

21. Contribuie la elaborarea şi executarea bugetul de venituri şi cheltuiell al 

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi in conformitate cu prevederire Ordinutui nr. 

1043/2010. 

22. Face propuneri privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati 

in bugetul de venituri si cheItuieti ; 

23. Urmareste executarea bugetutur de venituri si chertuieb ar spitalului ,realizarea 

indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciptinei contractuale si financiare; 

24. Pregateste documentatia si participa la negocierea contractutur de furnizare de 

servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate; 

25. Organizeaza inventarierea mijbacelor materiale in unitate la termenele stabibte 

,conform dispozitifior legale in vigoare; 

26. Urmareste monitorizarea si evaluarea indicatorilor specifici, prin bilantul 

contabil. 

Comitetut director are si urmatoarele atributii privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţillor asociate asistentei medicale: 

a)organizează  Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

elaborează  regulamentul de funcţionare al acestuia; 

b)se asigură  de organizarea şi funcţionarea serviciutui/compartimentului de prevenire 

a infecţifior asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare 

de prestări servicii specifice; 

c)aprobă  planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d)asigură  condiţille de implementare a prevederior planutui anual de activitate 

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţlitor asociate asistenţei medicale; 

e)efectuează  analiza anuală  a îndeplinirii obiectivelor-plaautui de activitate;. 
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f)verifică  şi aprobă  alocarea bugetutut aferent derutării activităţitor din planut anuat 

de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiitor asociate 

asistenţei medicate; 

g)se asigură  de 1mbunătăţirea continuă  a condiţiitor de desfăşurare a activităţitor de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale 

necesare evitării sau diminuării riscuritor; 

h)se asigură  de derularea tegală  a achiziţiitor şi aprovizionarea tehnico-materiată, 

prevăzute in planut de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică  din unitate, în 

vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiitor asociate 

asistenţei medicate; 

i)deliberează  şi decide, la propunerea Cotegiutui Medicitor din Romănia, in urma 

sesizării pactenţitor sau 1n urma autosesizării în privinţa responsabitităţil instituţionate 

ori individuate a personatutui angajat/contractat, pentru fapte sau situaţit care au dus 

la tezarea drepturitor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţtlor prin infecjii 

asociate asistenţei medicate; 

j)asigură  dotarea necesară  organizării şi funcţionării sistemului informaţionat pentru 

Inregistrarea, stocarea, pretucrarea şi transmiterea informaţiitor privind infecţiite 

asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiitor asociate 

asistenţei medicale at unităţii; 

k)asigură  condiţiite de 1ngrijire ta pacienţil cu infecţii/colonizărt cu germeni 

multipturezistenţi 

IV. Atribuţille Comitetului director in activitatea de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţillor asociate asistentei medicale: 

a)organizează  Comitetul de prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale şi 

etaborează  regulamentut de funcţionare at acestuia; 

b)se asigură  de organizarea şi funcţionarea serviciutui/compartimentutui de prevenire 

a infecţiitor asociate asistenţei medicate şi/sau reatizarea contractelor de furnizare 

de prestări servicii specifice; 

c)aprobă  planul anuat de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiitor asociate asistenţei medicale; 

d)asigură  condiţiite de imptementare a prevederilor planutui anuat de activitate 

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiitor asociate asistenţei medicale; 

e)efectuează  analiza anuată  a indeptinirii obiectivetor planului de activitate; 
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f)verifică  şi aprobă  atocarea bugetutui aferent derulării activităţilor din planul anuat 

de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infectiitor asociate 

asistenţei medicale; 

g)se asigură  de 1mbunătătirea continuă  a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiate 

necesare evitării sau diminuării riscuritor; 

h)se asigură  de derularea legată  a achizitiitor şi aprovizionarea tehnico-materială, 

prevăzute în planut de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică  din unitate, în 

vederea diminuării ori evitării situaţiitor de risc sau limitării infecţittor asociate 

asistenţei medicale; 

Odettberează  şi decide, la propunerea Cotegiului Medicilor din România, în urma 

sesizării pacienţitor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionate 

ori individuate a personatutui angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus 

la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţitor prin infecţii 

asociate asistenţei medicale; 

j)asigură  dotarea necesară  organizării şi funcţionării sistemului informationat pentru 

înregistrarea, stocarea, pretucrarea şi transmiterea informaţiitor privind infectiile 

asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţik 

k)asigură  condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni 

multipturezistenţi. 

IV Medicul Şef SPIAAM are în subordine directă  Servictut de Steritizare Centrată  

V ASISTENT MEDICAL ŞEF UNITATE: 

- coordonează  activitatea de îngrijiri la nivelut ŢOW-OFtorspiţat 

- are în subordinea directă: 

1. Garaj auto 

/ 2. Compartiment Triaj-Internări 	 [lli 1122 	 

3. Frizerie 

4. Spălătorie Semimecanică  şi Atetier Materiale Moi 

Este subordonata directorutui medicat, conform organigramei, 

funcţionate cu compartimentele din cadrut unităţii sanitare şi de cotaborare cu 

asistenţii şefi din atte unităţi sanitare. 

Are următoarete atribuţii: 

având retatil 
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1. Coordonează, controlează  şi răspunde de activitatea desfăşurată  în unitate de 

asistentele şefe din secţii; 

2. Coordonează  şi controtează  asistentele şi surorile medicale, atte categorii de 

personat cu pregătire preuniversitară  care contribuie la actut de tratament, explorări 

funcţionale şi îngrijire, personatut sanitar auxiliar şi etementar; 

3. Desfăsoară  1ntreaga activitate conform fişei postutui, Intocmind un plan de 

activitate; 

4. Stabiteşte cu asistentii medicali şefi de secţii atribuţiite acestora şi programul de 

activitate al secţiilor in funcţie de specific, conform fişei postutui; 

5. Organizează  săptămânat şi ori de cote ori este nevoie Intâtniri de tucru cu asistenţii 

medicali şefi de sectle, 1n care anatizează  activitatea din săptămâna anterioară  şi 

perturbările apărute şi dispune măsurite corespunzătoare, coretate cu activităţite 

acestora; 

6. Coordonează, controtează  şi răspunde de catitatea activitătii personatulut din 

subordine, referitor la: 

a. Reatizarea rolutui profesional al asistenţitor medicali, 

b. aplicarea rolutui detegat, potrivit recomandăritor medicutui evidenţiate 1n dosarut 

pacientului, 

c. Corectitudinea datelor din dosarut de asistenţă  medicală  şi îngrijire, 

d. Comportamentut etic al personatutut din subordine, in cadrut echipei, faţă  de 

pacienţi şi aparţinători, 

e. Respectarea programului de activitate conform graficutui şi predarea/pretuarea 

serviciutui, 

f. Repartizarea şi Intocuirea, după  caz, a personalutui din subordine, 1n vederea 

asigurării corespunzatoare a servictutui, conform regtementăritor tegale în vigoare, 

7. Asigurarea condiţiitor optime necesare desfăşurării stagiu[ui practic pentru elevii 

şcotti postliceale sanitare, 

8. Respectarea regulamentutui de ordine interioară, 

9. Reatizarea activităţli de educaţie pentru sănătate a personalutui din subordine, 

10. Respectarea normetor profesionate şi protecţie a muncii şi tuarea măsuritor de 

remediere a defictenţetor constatate, 

11. Asigurarea primirii pacientilor in condiţti optime, 

12. Respectarea reatizării obiectivelor propuse în planul de activitate, 

13. Starea de igienă  a pacienţitor, a secţillor şi compartimenttor, attor 	 

unitate, 
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14. Asigurarea şi utitizarea eficientă  şi în bune condiţil a instrumentarutui, 

aparaturii, inventarutui, etc., din dotarea unităţii sanitare, 

15. Asigurarea echipamentutui de protecţie pentru personalut din subordine şi 

utilizarea corectă  a acestuia 

16. Organizeaza, controleaza si raspunde pentru derularea activitatitor unitatii 

conform planutui anual de supraveghere si control at infectiitor asociate asistenţei 

medicate din unitatea sanitara conform OMS nr.916/2006 si se va preocupa de 

raportarea corecta a infectiitor asociate asistenţei medicale participand la analizete 

specifice ta nivelut spitalului; 

17. Stabileşte împreună  cu asistenţil medicall şefi de secţie necesarut, conţinutut şi 

graficut programetor de perfecţionare, 

18. Propune spre aprobare conducerii unităţii sanitare planul anual de concedii de 

odihnă  şi necesarut de ore suptimentare at Intregului personal din subordine, 

19. Participă  ta etaborarea bugetutui anual at unităţii sanitare şi se ocupă  de 

repartizarea acestuia in raport cu nevoile de: asistenţă  sanitară  şi ingrijire, 

perfecţionare, dotare, investiţii şi reparaţii, 

20. Participă  la elaborarea regulamentutui de ordine interioară  şi a celortatte 

regtementări din unitatea sanitară, 

21. Se ocupă  de optimizarea activităţii personalutui sanitar din subordine şi face în 

acest sens propuneri concrete conducerii spitalutui, 

22. Organizeaza si raspunde de activitatea brancardierilor din unitate ( intocmire 

grafice, pontaje, repartizare, inlocuire in functie de soticitari si prioritati ) 

23. Este membru a comisiei de aparatură  medicată  a unităţii sanitare şi propune 

necesarul de echipamente, 

24. Prezintă  periodic Comitetutui director, rapoarte privind activităţile de asistenţă  

sanitară  şi îngrijire, 

25. Organizează  şi participă  la activităţite de cercetare ştiintifică  în domeniut 

îngrijirii botnavului, 

26. Evaluează  periodic rezultatete catităţii activităţii personalului din subordine şi le 

compară  cu cete naţionate şi internaţionale, etaborând propuneri pentru 

1mbunătăţirea acestora, 

27. Participă  ta setectarea prin concurs a personatutui în vederea angajării, 

promovării şi speciatizărli şi stabileşte criteriile de evatuare a cunoştinţetor. 

28. Face propuneri privind grita de satarizare şi a modtitut dp ,âc-orclare._a_premillor 

potrivit regtementăritor tegate în vigoare, 



29. Propune şefutui de secţie catificativete asistenţitor şefi de secţie şi avizează  

catificativete acordate de aceştia cetortatte categorii de personat din subordine, 

30. Soluţionează  reclamaţiile personalutui din subordine, 

Atribuţiite asistentutui medicat şef pe unitate în activitatea de prevenire şi combatere 

a infecţiitor asociate asistenţei medicale: 

- răspunde de apticarea precauţiuntlor universate şi izolare specială  a botnavitor; 

- răspunde de comportamentul igienic at personalului din subordine, de respectarea 

regutitor de tehnică  aseptică  de către acesta; 

- urmăreşte circutaţia germenitor în spitat, menţine legătura cu laboratorul de 

microbiologie şi sesizează  orice modificare; 

- urmăreşte respectarea circuitetor funcţionate din spitat/secţie în funcţie de 

specific; 

- răspunde de starea de curăţenie din sectie, de respectarea normetor de igienă  şi 

antiepidemice; 

- propune directorului financiar-contabit planificarea aprovizionării cu materiale 

necesare prevenirii infecţiitor asociate asistenţei medicate şi menţinerii stării de 

igienă; 

- controlează  respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

controtează  igiena botnavitor şi a Insoţitorilor şi face educaţia sanitară  a acestora; 

urmăreşte efectuarea examenutui organoteptic at atimentelor distribuite bolnavitor 

şi Insoţitoritor şi le îndepărtează  pe cete necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce 

la cunoştinţă  medicului şef de secţie şi managerului spitalutui; 

- constată  şi raportează  managerutui spitatului deficienţe de igienă  (atimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, Incătzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora; 

- organizează  şi supraveghează  pregătirea sabanetor pentru dezinfecţii periodice şi 

ori de câte ori este nevoie; 

- participă  la recottarea probetor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi 

steritizărit 1mpreună  cu echipa compartimentutui/serviciutui de supraveghere şi 

control at infecţiitor asociate asistenţei medicate; 

- urmăreşte în permanenţă  respectarea de către personat şi Insoţitori a măsurilor de 

izolare şi controtează  pretucrarea botnavitor ta internare; 

- urmăreşte internarea corectă  a botnavilor în funcţie de grupe de vârstă, 

infecţiozitate sau receptivitate; 

- urmăreşte apticarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi 

măsurilor pentru supravegherea contacţilor; 
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- instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea imbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri; 

- semnalează  medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă  

în răndul personalului; 

- instruieşte şi supraveghează  personalul din subordine asupra măsurilor de igienă  

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează  la paturi 

(portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 

- instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea 

şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, 

transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

- urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a 

depozitării lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora; 

- controLează  şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi 

comportamentului igienic, 

- precum şi asupra respectării normelor de tehnică  aseptică  şi propune medicului şef 

de secţie măsuri disciplinare în cazurile de abateri. 

În ceea ce priveşte spălătoria, are următoarele atribuţii: 

1. răspunde şi controlează  modul de aplicare a codului de procedură; 

2. planifică  necesarul de articole de lenjerie 1n colaborare cu şeful spălătoriei; 

3. organizează  cursurile de educare şi formare profesională  continuă  pentru 

spăratorese; 

poate delega anumite atribuţii asistenţilor şefi de secţie. 

Vl. COMISII 

Art.45 (1) Conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domenlul 

sanatatii, cu modificarile si completările ulterioare, in cadrul Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie lasi este constituit Consiliul medical, care este compus din medicii 

sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare sau compartimente medicale, 

farmacistul sef si asistentul sef. 

(2) Presedintele consitiului medical este directorul medical al spitalului. 

Art.46 ln calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si raspunde de: 

- Elaborarea la termen a propunernor privind planul de dezvoltare al spitalului, 

planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli; 
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- Monitorizează  calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv 

prin evaluarea satisfactiei pacientilor si elaborează  împreună  cu şefil de 

propuneri de ImbunătătIre a actIvitătii medicale; 

- Aprobă  protocoatele de practică  medicală  la nivelul spitalului si monitorizează  

procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul 

intregului spital; 

- Raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfăşurate la nivelul 

sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientil internati; 

- Coordonează  implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

- Întocmeşte planul de formare si perfectionare a personalului medical, la 

propunerea sefilor de sectii si laboratoare; 

- Avizeaza utilizarea bazei de date medicale pentru activitati de cercetare medicala, 

in conditiile 

- Asigura respectarea normetor de etica profesionata si deontologie medicala la 

nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 

- Raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea 

activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

- Analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medical deosebite (de 

ex.cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, 

morti subite, etc. ); 

- Participa alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, 

epidemii si in alte situatii speciale; 

- Stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale 

sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor 

spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente; 

- Supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia 

medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, 

constituirea arhivei spitalului. 

Art. 47 La nivelul spitalului este constituit şi functionează  Consiliului Medical în 

temeiul Ordinului M.S. nr. 863/30.06.2004, asigurind următoarele atributii: 

1) evaluează  necesarul de servicii medicale al populatiel deservite de spital şi 

face propuneri pentru elaborarea: 

- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
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- planului anuat de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură  şi 

echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare; 

2) face propuneri comitetului director în vederea elaborărli bugetului de venituri 

şi cheltuieli al spitalului; 

3) participă  la elaborarea regulamentutui de organizare şi funcţionare şi a 

regulamentutui intern ale spitalului; 

4) desfăşoară  activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei 

activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv: 

- evaluarea satisfacţiei pacienţitor care beneficiază  de servicii în cadrut 

spitalului sau în ambutatoriut acestuia; 

- monitorizarea principahlor indicatori de performanţă  în activitatea medicală; 

- prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul 

DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale de la nivelul spitalului; 

5) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalete de practică  

medicală  la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 

6) etaborează  planul anuat de Imbunătăţire a calităţil serviciilor medicale 

furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general; 

7) înaintează  directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru 

Imbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

8) evaluează  necesarul de personal medical al fiecărei secţiMaborator şi face 

propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a 

spitalului; 

9) evaluează  necesarul liniilor de gardă  şi face propuneri directorului general cu 

privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după  caz; 

10) participă  la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

11)înaintează  directorului general propuneri pentru elaborarea planului de 

formare şi perfecţionare continuă  a personalului medico-sanitar; 

12)face propuneri şi monitorizează  desfăşurarea activităţitor de educaţie şi 

cercetare medicală  desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu 

instituţiile acreditate; 

13) reprezintă  spitalul în relaţille cu organizaţii profesionale din ţară  şi din 

străinătate şi facilitează  accesul personalultii meccăl, lăyriformaţii me 

de ultimă  oră; 	
2_31 
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14) asigură  respectarea normelor de etică  profesionată  şi deontologie medicală  la 

nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

15)răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea 

activităţilor medicale desfăşurate în spital, in conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

16)analizează  şi ia decizii in situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite 

(de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită  o durată  de spitalizare 

mult prelungită, morţi subite etc.); 

17) participă, affituri de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în 

caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciate; 

18) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul 

spitalului, 1n vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 

pc4ipragmaziei şi a rezistenţei 1a medicamente; 

19) supervizează  respectarea prevederltor în vigoare, referitoare la documentaţia 

medicală  a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţil datelor medicale, 

constituirea arhivei spitalului; 

20) avizează  utillzarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de 

cercetare medicală, în condiţiile legii; 

21)anatizează  şi soluţionează  sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor 

trataţi in spital, referitoare la activitatea medicală  a spitalului; 

22) etaborează  raportul anual de activitate medicală  a spitalului, 1n conformitate 

cu legislaţia 1n vigoare.. 

23) analizează  cazurile complexe şi propune constituirea de echipe 

multidisciplinare, cu respectarea următoarei proceduri: 

Art.48 (1) Medicul curant al unui pacient prezintă  cazul Consiliului Medical, care in 

functie de complexitatea cazului, dispune constituirea unei comisii multidisciplinare, 

stabilind componenţa acesteia. 

(2) După  constituirea comisiei multidisciplinare, asistentul de salon transmite copia 

FOCG a pacientului catre membrii acesteia în vederea evaluării cazului. 

(3) Pacientul va fi supus unui examen complex in prezenta membrilor comisiei 

(4) In urma evaluarii cazului respectiv de fiecare membru a1 comisiei si a examinarii 

pacientului se va face un schimb de informatie 

(5) ln final comisia va stabili: 

1. necesitatea unor investigatii suplimentare 

2. diagnosticul de certitudine 	 n`4- 
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3. schema terapeutica 

(6) Fiecare membru al comisiei va consemna in FOCG examenut efectuat. 

(7) Concluzille comisiei se vor trece in FOCG si fiecare membru va semna, apoi 

acestea vor fi prezentate Consitiutui Medicat în vederea aprobării schemei de 

investigaţie şi/sau cetei terapeutice. 

Art.49 1n vederea reatizarii acestor atributii consillut medical desfăşoară  activitate 

de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţitor medicale desfăşurate 

în spital, inclusiv evatuarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază  de servicii in 

cadrul spitalutui sau în ambutatoriul acestuia, monitorizarea principalitor indicatori de 

performanţă  1n activitatea medicată, prevenirea şi controlut infecţiitor nozocomiate. 

Art.50 Aceste activităţl sunt desfăşurate in cotaborare cu Serviciul de Management 

al Calitatii şi cu compartimentut de prevenire şi control al infecţiitor nozocomiale de 

la nivetut spitatutui; 

Art. 51 Medicii şef de secţie/şef de taborator sau, după  caz, directorut medical au 

obligaţia de a coordona şi de a controta acordarea cu prioritate a consultaţiitor 

interdisciptinare. 

Consultaţiile interdisciplinare se acordă  la recomandarea medicutui curant, aprobată  

de medicul şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după  

caz, a directorutui medical. Medicii din unităţite sanitare publice cu paturi au 

obligaţia de a acorda cu prioritate, în cadrul programutui de 7 ore in medie pe zi, 

consultaţiile interdisciptinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei 

internaţi in alte spitate, în baza retaţiitor contractuate stabilite între unităţite 

sanitare respective. 

Art.52 Protocol privind modut de solicitare si desfasurare a consultutui 

interdisciplinar în interiorut spitatului : 

- Consultut interdisciplinar poate fi solicitat atit la la internare cit si pe perioada 

tratamentutui. 

Medicul care solicita un astfet de consutt se adreseaza Directorutui Medicat sau 

inlocultorului acestuia in vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar. 

- Pentru consultul in urgenta, medicul solicitant va cere medicilor de garda sa 

participe la consultul multidisciplinar. ln aceasta situatie medicul solicitat prezinta in 

raportut de garda consultul multidisciplinar realizat. 

- Consultut multidisciplinar va fi coordonat de medicul care a solicitat consultul 

interdisciplinar. 

25:1- 
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- Toti membrii echipei interdisciplinare consemneaza in Foaia de Observatii consultul 

medical efectuat, rezultatele si recomandarile necesare. 

Art. 53 Procedura de lucru a Consiliului medical 

Modul de desfasurare a activitatii Consiliului Medical este reglementat de legislatia in 

vigoare in domeniul sanitar. Consiliul Medical se intruneste cel putin odata pe luna 

sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelului sau cei putin a 2/3 din 

membrii acestuia si ia hotarâri cu majoritatea simpla a celor prezenti. 

Art.54 Activitatea desfasurata de Consiliul medical se arhiveaza sub forma de 

procese verbale de sedinta, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre 

stiinta managerului unitatii. 

Art.55 Având în vedere necesitatea optimizării utilizăril medicamentelor precum şi 

folosirea judicioasă  a fondurilor băneşti destinate medicamentelor, la niveiui 

spitalului s-a infiintat şi funcţionează  Comisia Medicamentului, alcătuită  din medicii 

sefi de sectie, laboratoare, directorui financiar contabii şi farmacistul şef al farmaciei 

cu circuit inchis din incinta spitalului. Atribuţille Comisiei Medicamentului se regasesc 

in Regulamentul de functionare a acesteia - anexa la decizia de constituire a comisiei. 

Art.56. În conformitate cu Legea nr. 53/2003 şi cu aprobarea Comitetului Director 

funcţionează  Comisia de Disciplină  care-şi exercită  atribuţille conform legislatiei in 

vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, 

obitgaţillor de serviciu căt şi a normelor de comportare. Procedura disciplinara ce 

cuprinde atributille si modalitatea de lucru a comisiei de disciplina constituie anexa la 

decizia de constituire a acesteia. 

Art.57. (1)La nivelul spitalului este constituit un Comitet de securitate şi sănătate 

in muncă  cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea şi aplicarea 

deciziilor in domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, care funcţionează  în baza 

următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in muncă  nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate in muncă  este constituit din reprezentanţii 

lucrătorilor cu răspunderi specifice in domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe 
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de o parte, angajator sau reprezentantul său Legal şi/sau reprezentanţil săi în număr 

egat cu cet at reprezentanţitor tucrătoritor şi medicut de medicina muncii, pe de attă  

parte. 

(3) Numărut reprezentanţitor angajatorului, respectiv angajaţitor este de câte patru 

persoane de fiecare parte menţionată. 

(4)Managerut instituţiei, în catitate de reprezentant Legal al angajatorului, este 

preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă. 

(5) Preşedintete şi membrii reprezentanţi ai angajatorului sunt numiţi pe o perioadă  

de doi ani. 

(6)Reprezentanţii tucrătoritor se ateg prin vot direct in urma propunerilor în cadrut 

adunării generale a angajaţitor. Reprezentanţii tucrătoritor în comitetut de securitate 

şi sănătate 1n muncă  sunt ateşi pe o perioadă  de doi ani În cazut în care unut sau mai 

muiţi reprezentanţi ai iucrătoritor cu răspunderi specifice in domeniut securităţii şi 

sănătăţii iucrătoritor se retrag din comitetut de securitate şi sănătate în muncă, 

aceştia vor fi Intocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi ateşi. 

(7) Medicut de medicina a muncii este membru de drept în comitetut de securitate şi 

sănătate 1n muncă. 

(8)Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă  se nominatizează  prin 

decizie scrisă  a angajatorului, iar componenţa comitetului va fi adusă  ta cunoştinţă  

tuturor tucrătoritor prin afisare. 

(9) Comitetut de securitate şi sănătate în muncă  îşi va desfăşura activitatea conform 

prevederitor Regulamentutui de funcţionare a CSSM, aprobat la nivelut instituţiei. 

Art.58 Pentru reatizarea informării, consultării şi participării tucrătoritor, 

comitetut de securitate şi sănătate in muncă  are următoarete atribuţii: 

a) analizează  şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă  şi 

planul de prevenire şi protecţie, conform regutamentutui intern sau regutamentutui de 

organizare şi funcţionare; 

b) urmăreşte reatizarea planutui de prevenire şi protecţie, inclusiv atocarea 

mijtoacetor necesare reatizării prevederitor tui şi eficienţa acestora din punct de 

vedere at imbunătăţirii condiţlitor de muncă; 

c) anatizează  introducerea de noi tehnotogii, ategerea echipamentetor, tuând în 

considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, tucrătoritor, şi face propuneri 

1n situaţia constatării anumitor deficienţe; 

d) anatizează  ategerea, cumpărarea, Intreţinerea şi utilizare ,echipamentelor_de 

muncă, a echipamentetor de protecţie cotectivă  şi iridividuala; 
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e) analizează  modul de Indeplinire a atribuţifior ce revin serviclului extern de 

prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă  este cazul, Inlocuirea 

acestuia; 

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa 

grupurilor sensibite la riscuri specifice; 

g) analizează  cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă  şi modul in 

care işi indeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 

h) urmăreşte modul în care se aplică  şi se respectă  reglementările legale privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă  şi 

inspectorii sanitari; 

i) analizează  propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă  şi a 

Imbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru Imbunătăţirea condiţiilor de muncă  şi 

propune introducerea acestora in planut de prevenire şi protecţie; 

j) analizează  cauzele producerii accidentelor de muncă, imbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor 

dispuse in urma cercetării; 

k) efectuează  verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de 

lucru şi face un raport scris privind constatările făcute; 

1) dezbate raportut scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă  de 

către conducătorul unităţii cel puţin o dată  pe an, cu privire la situaţia securităţil şi 

sănătăţii in muncă, la acţiunlle care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora 1n anul 

incheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va 

realiza în anul următor. 

Art. 59 Comisia de farmacovigilenta funcţionează  in conformitate cu: 

1. prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările utterioare referitoare la Asigurarile Sociale de Sănătate; 

2. Reglementările în vigoare privind strategia terapeutică  şi activitatea de 

farmacovigilenţă; 

3. Necesitatea luărit unor măsuri în scopul prevenirii reacţiilor adverse şi a 

interacţiunilor 

4. produselor medicamentoase; 

Art. 60 Comisia de farmacovigilenta are urmatoarele atributii: 

- ia toate masurile adecvate pentru incurajarea medicilor si profesionistilor din 

domeniul sanatatii sa raporteze la Agentia Nationala a Medicamenttitui reactit adve-se  

suspectate la medicamente. 

23 
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- raportarea reactiitor adverse grave suspectate sau neasteptate 

- colectarea informatiitor utile in supravegherea medicamentelor, cu referire 

speciala ta reactiite adverse aparute la om si pentru evatuarea stiintifica a acestora 

- trebuie sa ia in considerare si orice informatie disponibita privind utilizarea gresita 

si abuzul de medicamente ce pot avea un impact asupra evatuarii riscuritor si 

beneficiitor 

- au obligatia de a informa Agentia Nationala a Medicamentutui despre deficientete 

de calitate semnatate in tegatura cu medicamentete. 

- au obligatia sa respecte prevederite legate privind retragerea din consum a 

medicamentelor necorespunzatoare. 

- procedeaza la distrugerea medicamentelor necorespunzatoare catitativ sau 

expirate, in acord cu regtementarite in vigoare; medicamentete stupefiante si 

psihotrope sunt distruse in conformitate cu legisiatia in vigoare. 

- ia orice atte masuri privind intarirea activitatii de farmacovigitenta. 

- are ca obiectiv supravegherea efectetor nedorite ale medicamentelor, precum si 

furnizarea cunostintetor, metodetor si mijtoacetor recesar9,pedtrW AiilkAreRgestel 

supravegheri. 	 9 2:1- 
Art. 61 Comisia de transfuzie si hemovigilenta: 11 	 	'27.1ll1.  

Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă, numită  pr n Decizia Managerului spitatutui 

funcţionează  1n temeiut Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguina, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea catităţii şi securităţii sanitare, în vederea utitizării tor 

terapeutice, republicată, cu modificărite utterioare şi Ordinutui nr. 1228/2006 pentru 

aprobarea Normetor privind organizarea sistemutui de hemovigitenta, de asigurare a 

trasabilitatii, precum şi a Regutamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare 

în cazut apariţiei de incidente şi reactii adverse severe legate de cotecta şi 

administrarea de sânge şi de componente sanguine umane. 

Comisia de transfuzie hemovigitenţă  este compusă  din: 

a)directorut medicat al instituţiei beneficiare de sănge şi derivate sanguine; 

b)delegat al centrului judeţean de transfuzie sanguină  sau al Centrutui de Transfuzie 

Sanguină  al Municipiutui Bucureşti; 

c)coordonatorut unităţitor de transfuzie sanguină  din spitate; 

d)reprezentanţi ai personalului sanitar şi administrativ din unităţite utitizatoare. 

Membrii comisiei prevăzute ta atin. (1) se Intrunesc de două  ori pe an pentru 

evatuarea sistemului de hemovigitenţă  sau ori de căte ori este necesar. 
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Comisia de transfuzie şi hemovigilentă  are urmatoarete atributii: 

a) verifică  dacă  dosarut medicat/foala de observaţie al/a bolnavutui cuprinde 

documentele menţionate în anexa nr. 1 şi, după  caz, in anexa nr. 2 - partea Ă  şi în 

anexa nr. 3 - partea A; 

b) este sesizată  1n Legătură  cu orice probtemă  privitoare la circuitut de transmitere a 

informatiitor pentru ametiorarea eficacităjii hemovigitenţei; 

c) verifică  conditifie de pretuare, de stocare şi distributie a depozitetor de sănge din 

unitatea de transfuzie sanguină  a spitatutui; 

d) intocmeşte rapoarte blanuate de evatuare a hemovigitenţei, pe care le transmite 

coordonatorutui judejean de hemovigilentă; 

e) transmite coordonatorutui judejean de hemovigitenţă  şi inspecţiitor sanitare de 

stat judejene şi a municipiutui Bucureşti rapoartete, conform anexei nr. 3 - partea A 

şi anexei nr. 4 - partea A; 

f) participă  la efectuarea anchetetor epidemiotogice şi a studiilor privind factorii 

impticati in producerea reactillor sau incidenteLor adverse severe (donator, unitate de 

sânge sau produs sanguin primitor); 

g) transmite coordonatorului judejean de hemovigitentă, autoritătilor de sănătate 

publică  şi inspectiitor sanitare de stat judejene şi a municipiutui Bucureşti rapoarte, 

conform anexei nr. 3 - partea C şi anexei nr. 4 - partea B. 

Art. 62 Comisia de analiza si monitorizare a deceselor funcţionează  în 

conformitate cu: 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificărite şi 

completările ulterioare; 

O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribujiitor Comitetutui Director din 

cadrul spitalului public; 

Legea nr.104/2003 privind maniputarea cadavretor umane şi preLevarea 

organetor şi jesuturitor de la cadre în vederea transpLantului; 

H.G. nr. 451/2004 pentru aprobarea normetor metodologice de apticare a Legii 

nr.104/2003 

Comisia de analiza si monitorizare a deceselor are in principat urmatoarete atributii: 

• decesete sunt consemnate pe targ 1n raportul de garda şi constatate de medicut 

curant. 

„,,, 	. 

• analizează  rata deceselor anuate din cadrul $pitalului Clinic de 

Pneumoftiziotogie laşi; 
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• întocmeste rapoarte trimestriate cu privire ta decesete care au toc in unitatea 

sanitara, 

• informeaza trimestriat sau ori de cate ori este nevoie conducerea unitaţii 

despre situaţia deceselor din spitat; 

• anatizează  indicatorii de mortalitate trimestriati cu privire ta cauza decesetor, 

secţiite cu cele mai frecvente decese inregistrate, 

• propune conducerii unitaţii masuri pentru ametiorarea ratei decesetor in spital. 

În vederea pregătirii tucrăritor Comisiei, secretarut acesteia se ocupă  de completarea 

dosarutui de deces, care cuprinde: 

- referatul medical privind Ingrijirite medicate acordate şi modut în care s-a produs 

decesut; 

- copie de pe fişa medicată  a pacientutui; 

- copie de pe foaia de observaţie clinică  din spitat; 

- copie de pe certificatut constatator al morţii; 

- copie de pe raportut de necropsie. 

Pentru fiecare deces anatizat se întocmeşte un proces-verbat ce cuprinde concluzitte 

privind cauza decesului, modul de acordare a servicillor şi ingrijiritor medicate şi 

propuneri de măsuri. 

Art. 63 Comisia de declarare a mortii cerebrale, care isi desfasoara activitatea 

potrivit Regulamentului de organizare si functionare stabitit prin Decizia Managerului. 

Art. 64 Comisia de alimentatie: avizează  regimurite atimentare, in functie de 

specificul botitor tratate. 

Comisia se va intruni pentru a stabiti meniurite care se vor servi in unitate, se va 

analiza modut de pregatire al preparatetor cutinare, modut de servire al mesei, modut 

in care se aprovizioneaza unitatea cu cele necesare pregatirii hranei, transportut, 

receptionarea, conservarea alimentelor (facand propuneri copresunzatoare in acest 

sens). 

Periodic, comisia de alimentatie va anatiza continutut in catorii al atimentatiei 

servite, precum si incadrarea in alocatia bugetara. 

Art. 65 Comisia de etica medicala 

Comisia de etica din cadrut spitatutui are urmatoarele atributii: 

- isi exprima in scris acordut cu privire ta inceperea oricarui studiu clinic care se 

desfasoara in cadrut spitatutui (prin emiterea unui aviz); 
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- aproba, face propuneri de modificare a documentatiei prezentate (ex. formular 

consimtamant, etc.) sau respinge inceperea oricarui studiu ctinic pentru care a fost 

solicitata; 

- efectueaza anatize privind modul de indeptinire a prevederilor regtementaritor 

specifice pentru avizete acordate; 

- monitorizeaza desfasurarea studiitor clinice si inregistreaza evenimentete survenite 

in desfasurarea acestora; 

- mentine evidenta avizelor acordate privind studiile clinice care se desfasoara in 

cadrut spitatului; 

- raporteaza anuat organelor in drept situatia acordarii si retragerii avizetor 

proiectetor de cercetare medicala si biomedicala. 

Art. 66 Comitetul pentru prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei 

medicate, functionează  în conformitate cu : 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniut sănătătii , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

O.M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atributfilor Comitetului Director din 

cadrut spitatutui public ; 

O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infectiitorasociate asistentei medicate 1n unitătile sanitare; 

O.M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice  

privind curătarea, dezinfectia şi steritizarea 1n unitătite sanitare publice şi 

private, evatuarea eficacitătii procedurilor de curătenie şi dezinfectie 

efectuate 1n cadrut acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia 

măinitor în functie de nivetut de risc, precum şi metodele de evatuare a 

derutării procesului de steritizare şi controlut eficientel acestuia; 

Comitetul este condus de şeful serviciutui de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicate şi are obligatia de a se Intătni trimestriat sau ta nevoie pentru anatiza 

situatiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul director. 

Art. 67 Comisii de inventariere - se numesc anuat sau ori de câte ori este nevoie 

conform Lege nr. 22/1969 privind angajarea gestionaritor, constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiitor socialiste. 

Art. 68 Comisia de codificare functionează  in conformitate cu: 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniut sănătătii, cu modificările şi 

completările utterioare; 
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- O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiitor Comitetului Director din 

cadrut spitatutui public ; 

Ordinut 641/2021 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 

Contractut cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrut 

sistemutui de asigurări sociate de sănătate. 

Atribuţiiţe Comisiei de analiza D.R.G. sunt următoarete: 

Comisia va analiza dosarete medicale originate ate pacienţitor externati 

urmărindu-se motivul internării, diagnosticete principate şi secundare 

(acordându-se atenţie retaţiei dintre acestea atăt din punct de vedere medical, 

cât şi a; cronologiei acestora), secţia/sectiite în care a fost ingrijit şi din care a 

fost externat pacientul, motivut externării, intervenţille chirurgicate (tipul 

acestora, eventuaţele complicaţii) precum şi atte informaţii pe care comisia le 

consideră  utile. 

Anatiza fiecărui caz se va concretiza cu un raport scris semnat de membrii 

comisiei care au participat la evaluarea respectivă. 

Membrii comisiei vor participa în funcţie de necesitate şi cu ocazia analizărli 

cazurilor nevatidate pentru care s-a solicitat validarea prin Comisia de analiza 

formată  împreună  cu reprezentanţii al a casei de asigurări de sănătate conform 

regtementăritor în vigoare. 

Art. 69 Comisii pentru evaluarea ofertelor si analize tehnice pentru 

achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor se numesc conform legislatiei 

achizitlilor publice. 

Art. 70 Comisii de evaluare a performantelor profesionale 

Art. 71 Comisii de concurs si solutionarea contestattilor. Se numesc prin decizia 

managerutui pentru sefii de structuri. 

Art. 72 Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 

sistemului de control managerial funcţioneaza în conformitate cu Ordinutui 800/2016 

privind aprobarea Codutui controlutui intern manageriat al entităţitor publice şi este 

formată  din şefii tuturor structuritor din unitate. 

Comisia are următoarete atribuţii: 
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(1) Elaborează  programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 

institutiei, program care cuprinde obiective, actiuni, responsabilităti, termene, 

precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate 

pe activităti, perfectionarea profesională. 

(2) Supune aprobării conducătorului programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al spitalului. 

(3) Analizează  şi prioritizează  riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor spitalului, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de tolerantă  la 

risc, anual, aprobate de către conducerea entitătii. 

(4) Urmăreşte realizarea şi asigură  actualizarea programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/ managerial ori de căte ori este nevoie. 

(5) Analizează  Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile 

semnificative stabilite la nivelul spitalului şi îl supune spre aprobarea Managerului. 

(6) Coordonează  elaborarea de proceduri documentate in vederea indeplinirii in 

conditii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă  a obiectivelor 

spitalului. 

(7) Monitorizează  şi evaluează  anual realizarea obiectivelor generale ale spitalului. 

(8) Coordonează  procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a 

activitătilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de 

monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare 

şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entitătii publice. 

Art. 73. in cadrul Spitalului Chnic de Pneumoftiziologie lasi functionează  conform 

O.M.S. nr. 1502/2016, Consiliul Etic numit pentru un mandat de 3 ani, avand 

urmatoarea componenta : 

a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare 

clinică; 

b) 3 reprezentanti aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu 

integrare clinică; 

c) 2 reprezentanti aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienti. 

Art. 74 Secretarul consiliului de etică  este un angajat cu studii superioare al 

spitalului, desemnat prin decizie a managerului. Secretarul nu are drept de vot in 

cadrul şedintelor consiliului de etică. 
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Art. 75 Membrii consiliului de etică  beneficiază  cu prioritate de instruire 1n 

domeniul eticii şi integrităţil. 

Art. 76 Consitiul de etică  este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre 

membrii acestuia. 

Art. 77 Atribuţiile consiliului de etică  sunt următoarete: 

a) promovează  valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului 

medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului; 

b) identifică  şi analizează  vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic 

şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiite Consiliului; 

d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică  sau a unei 

vulnerabilităţi etice, spetele ce privesc: 

1.(i) cazurile de incălcare a principiilor morale sau deontologice în relatia pacient - 

cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute 1n legislaţia specifică; 

2.(ii) Incălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, 

prevăzute în legislatia specifică; 

3.(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului 

medico-sanitar şi auxtltar, prevăzute în legistaţia specifică; 

4.(iv) nerespectarea demnităţii umane; 

e)emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

f)sesizează  organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră  că  aspectele unei 

speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă  acestea nu au fost sesizate de 

reprezentanţii spitalului sau de către petent; 

g)sesizează  Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră  că  aspectele unei speţe pot 

face obiectul unei situaţti de malpraxis; 

h)asigură  informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii privind conţinutut avizului etic. Managerul poartă  răspunderea 

punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 

i)întocmeşte conţinutul comunicăritor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările 

acestora; 

j)emite hotărâri cu caracter general ce vizează  spitalut; 

k)aprobă  conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului 

etic; 

l)analizează  rezultatele implementării mecanismului de fiMbăt.ltât pac*.nttlyi; 
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m)analizează  şi avizează  regulamentul de ordine interioară  al spitalului şi face 

propuneri pentru Imbunătăţirea acestuia; 

n)analizează  din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al 

respectării drepturilor pacienţilor şi oferă  un aviz consultativ comisiei de etică  din 

cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului; 

o)oferă, la cerere, consibere de etică  pacienţilor, aparţinătoribr, personalului 

medico-sanitar şi auxiliar. 

Art. 78 Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură  cu cauza 

supusă  analizei şi poate invita la şedinţele sate persoane care pot să  contribuie la 

soluţionarea speţei prezentate. 

Art. 79 Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică  sunt următoarele: 

a) convoacă  Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. 11 alin. (1); 

b) prezidează  şedinţeIe Consibukri etic, cu drept de vot; 

c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartete 

periodice; 

d) informează  managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea 

unui loc în cadrul Consibutui etic, în vederea compIetării componenţel acestuia. 

Art. 80 Atribuţille secretarului consibului de etică  sunt următoarele: 

a)deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila Consibului etic - în vederea 

avizării şi transmiterii documentelor; 

b)asigură  redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a 

sesizăritor, hotărărilor şi avizelor de etică; 

c)introduce sesizările primite 1n sistemut informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, 

în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură  informarea, după  

caz, a membrilor Consiliul etic şi a managerului spitalului prin mijloace electronice, 

cu privire la acestea; 

d)realizează, gestionează  şi actuabzează  baza de date privind sesizările, avizele, 

hotărărite Consiliului etic şi soluţionarea acestora de către manager; 

e)informează  preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării 

Consibului etic; 

f)convoacă  membrii Consibului etic ori de căte ori este necesar, la solicitarea 

preşedintelui, cu cel puţin două  zile lucrătoare înaintea şedinţelor; 

g)asigură  confidenţialitatea datelor cu caracter personal; 

h)Intocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consitiului etic;- 
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i)asigură  trimestriat informarea membrilor Consitiutui etic şi a managerului spitalutui 

cu privire la rezuttatete mecanismului de feedback al pacientului, atăt prin 

comunicare electronică, căt şi prezentarea rezuttatelor in cadrut unei şedinţe; 

j)asigură  postarea tunară  pe site-ul spitatului a informaţiitor privind activitatea 

Consitiului etic (lista sesizăritor, a avizetor şi hotărăritor etice, rezultatul 

mecanismului de feedback al pacientului); 

k)formulează  şi/sau colectează  propunerite de imbunătăţire a activitătii Consitiutui 

sau spitalului şi le supune aprobării Consitiutui etic; 

D'intocmeşte raportul semestriat al activitătii desfăşurate, în primete 7 zile ale lunii 

următoare semestrului raportat, •şi îl supune avizării preşedintelui şi utterior aprobării 

managerului; 

m)întocmeşte raportul anuat al activitătii desfăşurate şi Anuarut etic, în primete 15 

zite ale anului următor cetui raportat, şi It supune avizării preşedintetui şi aprobării 

managerului; 

n)pune la dispozitia angajaţitor Anuarut etic, care constituie un manual de bune 

practici la nivetul spitatutui. 

Art. 81 Funcţionarea consiliului de etică: 

(1)Constliut etic se întruneşte tunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită  

anatiză  de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintetui Consitiutui sau a cel 

puţin 4 dintre membrii acestuia. 

(2)Şedintete sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către 

persoana decisă  prin votut secret al membrilor prezenţi. 

(3)Cvorumut şedinţelor se asigură  prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii 

Consiliulut etic, inclusiv preşedintete de şedinţă. 

(4)Prezenţa membrilor la şedinţele Consitiului etic se confirmă  secretarului cu cel 

puţin o zi înainte de şedinţă. În cazut absenţei unuia dintre membrii Consitiutui, 

secretarut solicită  prezenţa membrului supteant respectiv. 

(5)Deciziite se adoptă  prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazut în care în urma 

votului membrilor Consitiutui etic se înregistrează  o situaţie de paritate, votul 

preşedintetui este decisiv. 

(6)Exprimarea votului se poate face "pentru" sau 'Impotriva" variantelor de decizii 

propuse în cadrut şedinţei Consitiului etic. 

(7)În situaţia în care speţa supusă  anatizei implică  o problemă  ce vizează  structura de 

care aparţine unut dintre membrii Consillutui etic sau membrut are tegături directe 

sau indirecte, de natură  familiată, ierarhică  ori financiarş, cu 'rie'rsohnete fizice sau 
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juridice implicate în speţa supusă  analizei Consitiutui, acesta se suspendă, tocut său 

fiind pretuat de către supteant. În cazut in care şi supteantut se găseşte în aceeaşi 

situaţie de incompatibititate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată  fără  

participarea cetor doi, cu respectarea cvorumutui. 

(8)La fiecare şedinţă  a Consitiutui etic se Intocmeste un proces-verbal care reftectă  

activitatea desfăşurată  şi deciziile Luate. 

(9)Consitiul etic asigură  confidenţiatitatea datetor cu caracter personat, inclusiv după  

soluţionarea sesizăritor, în conformitate cu prevederite legate în vigoare, conform 

dectaraţiei completate din anexa nr. 3 La prezentut ordin. incătcarea confidenţiatităţil 

de către orice membru al Consititflui etic atrage răspunderea tegată  a acestuia. 

(10)In cazuL motivat de absenţă  a unui membru, acesta este Intocuit de membrut 

supleant. in caz de absenţă  a preşedintetui, membrii Consiliutui etic ateg un 

preşedinte de şedinţă, prin vot secret. 

(11)Managerul spitalului are obligaţia de a promova Consibul etic 1n cadrut fiecărei 

secţii din spital prin afişe al căror conţinut este definit de Compartimentut de 

integritate aL Ministerutui Sănătăţii. Compartimentut de integritate are obligaţia să  

informeze opinia publică  cu privire La funcţionarea consititlor de etică  1n spitate, La 

nivet naţionaL.. 

Art. 82 Sesizarea unui incident de etică  poate fi făcută  de către: 

(1)Sesizarea unui incident de etică  sau a unei vutnerabitităţi etice poate fi făcută  de 

către pacient, aparţinător sau reprezentant Legal al acestuia, personatut angajat al 

spitalului şi orice attă  persoană  interesată. 

(2)Sesizărite sunt adresate managerutui spitatutui şi se depun La registratură, se 

transmit prin poştă  etectronică  sau prin completarea formutarutui online aftat pe 

pagina web a spitatutui. Modetut formularutui de sesizare online este prevăzut în 

anexa nr. 4 La prezentut OMS 1502/2016. 

(3)Fiecare sesizare (depusă  La registratură, prin poştă  etectronică  sau formutar online) 

primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o inaintează. 

(4)Sesizărite anonime sau cete în care nu sunt trecute datele de identificare ate 

petiţionarutui nu se iau în considerare şi vor fi clasate. Ca excepţie, in situaţia în care 

există  mai mutt de 3 sesizări anonime în intervat de un an catendaristic care se referă  

La speţe diferite din cadrut aceleiaşi secţit a unităţii sanitare sau La acetaşi angajat aL 

spitatutui, sesizările vor fi anatizate în Consitiut etic în vederea emiterii unei hotărări 

de etică  sau a unui aviz de etică. 

Art. 83. Analiza sesizărillor 
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(1)Analiza sesizăritor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după  caz, se fac în 

cadrut şedinţei Consitiutui etic, urmând următoarete etape: 

a)managerut Inaintează  preşedintetui toate sesizărite adresate sau care revin în 

atribuţiite Consitiutui etic şi orice atte documente în tegătură  cu acestea; 

b)secretarut Consitiutui etic pregăteşte documentaţia şi asigură  confidenţiatitatea 

datelor cu caracter personal pentru protejarea părţitor impticate; 

c)secretarut asigură  convocarea membritor Consitiului etic; 

d)preşedintele prezintă  membritor Consitiutui etic conţinutut sesizăritor primite; 

e)membrii Consitiutui etic analizează  conţinutut sesizărilor primite şi propun solujii de 

rezolvare a sesizăritor folosind informaţii de natură  tegistativă, morată  sau 

deontotogică; 

f )1n urma anatizei, Consibut etic, prin vot secret, adoptă  hotărâri sau avize de etică, 

după  caz; 

g)secretarul Consitiutui etic redactează  procesul-verbal al şedinţei, care este semnat 

de către toţi membrii prezenţi; 

h)secretarul asigură  comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerut 

spitatului, sub semnătura preşedintetui Consitiutui etic, imediat după  adoptare; 

Omanagerut spitatutui dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiite ce îi revin; 

j)managerut spitalului asigură  comunicarea hotărârii sau avizutui etic către petent; 

k)managerut spitatutui asigură  comunicarea acţiunitor tuate ca urmare a hotărârii sau 

avizutui etic, către Consitiut etic şi petent, 1n termen de maximum 14 zite de la 

primirea comunicării. 

(2)Avizete de etică  şi hotărărite Consitiutui etic vor fi incluse în Anuarut etic ca un 

model de soluţionare a unei speţe, urmănd să  fie utitizate la analize utterioare şi 

comunicate spitatutui în vederea preveniri apariţiei unor situaţii simitare. 

Art. 84. Raportarea activităţii Consiliutui etic: 

(1)Raportut Consitiului etic este încărcat în sistemut informatic securizat în termen de 

7 zite de la finalizarea semestrutui şi în termen de 15 zile de la finatizarea anutul. 

Modetut de raportare a activităţii Consitiutui etic este prevăzut în anexa nr. 5 la OMS 

1502/ 2016. 

(2)Direcţiite de sănătate publică  judeţene, respectiv a municipiutui Bucureşti, prin 

personalut acestora aftat în coordonarea Compartimentului de integritate, au 

obligaţia verificării rapoartelor transmise de secretarii consitiitor de etică, în termen 

de 7 zile de la încărcarea acestuia. 
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(3)Ministerul Sănătătii asigură  posibilitatea raportării electronice a datelor prin 

sistemul informatic securizat creat în acest scop cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale. 

(4)Asociatiile de pacienti care au reprezentanti in consiliile de etică  constituite Ia 

nivelul spitalelor au obligatia ca în termen de 7 zile de la finalizarea semestrutui şi în 

termen de 15 zile de la finalizarea anului să  înainteze Compartimentului de 

integritate un raport privind activitatea acestora in cadrul consillilor etice, precum şi 

propuneri de Imbunătătire a deficientelor constatate. 

(5)Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătătii analizează  datele 

colectate şi formulează  concluzii şi propuneri pentru reducerea vulnerabilitătilor 

etice. 

(6)CompartimentuI de integritate din cadrul Ministerului Sănătătii întocmeşte 

semestrial un raport către ministrul sănătătil si/sau institutiile ce coordonează  
strategia nationată  anticoruptie, după  caz, cu privire la concluzlile şi propunerile 

rezultate. 

(7)Ministerul Sănătătii publică  anual, în format electronic, un anuar etic national. 

(8)Documentele rezultate din activitatea Consibului etic se arhivează  prin includerea 

acestora 1n nomenclatoarele arhivistice ale spitalelor, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare pentru acest domeniu. 

A. SECTII 51 COMPARTIMENTE CU PATURI 

GENERALITĂTI 

Art. 85 Spitalul este obligat 1n principiu : 

1. Să  asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă  şi semnalizarea 
interioară  a circuitelor importante utilizate de pacientul internat; 

2. Să  posede autorizatie sanitară  de functionare; 

3. Să  asigure respectarea structurii organizatorice avizată  de Ministerul Sănătătii 1n 
ceea ce priveşte numărul de paturi pe sectil şi compartimente; 

4. Să  asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal 

conform normativelor de personal în vigoare, care să  permită  functionarea spitalului 

in conditii de eficientă; 

, 
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5. Să  aibă  organizat compartimentut de prevenire şi control al infecţiitor asociate 

asistenţei medicate în conformitate cu regulamentut în vigoare at Ministerutui 

Sănătăţil; 

6. Să  asigure potrivit legii, catitatea actului medicat, respectarea condiţiitor de 

cazare, igienă, atimentaţie şi de prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicate 

ce pot determina prejudicii pacienţitor, aşa cum sunt stabitite de către organete 

competente. 

7. Pentru prejudicii cauzate pacientitor din culpa medicală,răspunderea este 

individuată. 

8. Să  asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normate a activităţii sanitare 

şi tele referitoare ta întărirea ordinii şi disciplinei în muncă; 

9. Să  asigure efectuarea consultatiitor, investigaţiitor, tratamentetor şi a attor îngrijiri 

medicate botnavitor spitatizaţi; 

10. Are obligatia să  soticite documentete care atestă  calitatea de asigurat. În 

situaţia în care pacientut nu poate face dovada de asigurat, spitatut va acorda 

serviciite medicate de urgenţă  necesare, avănd: 

a. obligaţia să  evatueze situaţia medicată  a pacientutui şi 	externeze dacă  

internarea nu se mai justifică; 

b. ta solicitarea pacientutui care nu are catitatea de asigurat, se poate continua 

internarea, cu suportarea chettuielitor aferente serviciitor medicate de către aceştia.  

11. Să  asigure stabitirea corectă  a diagnosticului şi .a conduitei .traiieutice; ppntru 

pacienţii spitatizaţi; 

12. Să  asigure aprovizionarea şi distribuirea medicanientelor; 	2 7 ut 2022 

13. Să  asigure aprovizionarea cu substanţe şi materiate de curăţenie şi dezinfecţie; 

14. Să  asigure aprovizionarea în vederea asigurării unei atimentaţii corespunzătoare, 

atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, respectând atocaţia de hrană  

atocată  conform tegistatiei în vigoare; 

15. Să  asigure un microchmat corespunzător astfel incăt să  fie prevenită  apariţia de 

infecţii asociate asistenţei medicate; 

16. Să  asigure condiţifie necesare pentru apticarea măsuritor de securitate şi 

sănătate în muncă  şi paza contra incendiitor conform normelor în vigoare; 

17. Să  asigure pentru tocurite de muncă  ce au un grad ridicat de periculozitate, 

tuarea tuturor măsuritor de desfăşurare a activităţii, în condiţiite de deptină  siguranţă  

pentru supravegherea permanentă  a utitajetor, respectarea tehnologiitor, a tuturor 

normelor de exploatare, Intreţinere şi reparare, prevenirea incendiilor, pentru 
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instruirea temeinică  a personatutui şi tragerea la răspundere a cetor ce Incatcă  

obligaţiite de serviciu; 

18. Să  asigure respectarea principiutui nediscriminării pe motive de rasă, sex, 

vărstă, apartenenţă  etnică, origine naţionată, retigle, opţiune potitică  sau antipatie 

personată  şi at intăturării oricărei forme de incătcare a demnităţii; 

19. În perioada de carantină  să  limiteze accesut vizitatorilor in spitat; 

20. Să  interzica utitizarea materiatelor materiatetor şi a instrumentelor a căror 

condiţie de sterilizare nu este sigura; 

21. Să  oblige personalut medical se completeze prescriptiite medicale conexe actutui 

medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale) 

22. Să  asigure utitizarea tuturor mijbacetor şi resursetor disponibile pentru 

asigurarea unui inatt nivel catitativ at ingrijiritor medicale; 

23. Are obligaţia să  ţină  evidenţa distinctă  a pacienţilor internaţi 1n urma unor 

accidente de muncă, indusiv a sportivilor profesionişti, apărute in cadrut exercitării 

profesiei şi a Imbotnăvirilor profesionale, pentru care contravabarea serviciilor 

medicale acordate nu se suportă  de Casete de Asigurări de Sănătate. 

24. Să  asigure accesut neângrădit al pacienţitor la datete medicale personale; dacă  

se solicită  informaţii cu caracter confidenţiat, unitatea are obligaţia să  asigure 

respectarea cadrului tegal privind furnizarea acestora; 

25. Să  asigure la cererea paclentutui sau a familiei acestuia cadrut adecvat în care 

acesta poate beneficiade sprijinut familiei şi at prietenilor şi de suport spirituat pe tot 

parcursul îngrijirilor medicale; 

26. Să  asigure condiţli necesare pentru obţinerea de către pacienţi şi a attor opinii 

medicale precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi 

din afara unităţii; 

27. Să  afiseze la loc vizibil standardete proprii in conformitate cu normete de 

apticare a legii, drepturite şi obligaţiite pacienţilor pe perioada internării în unitate; 

28. Are obligaţia să  nu refuze acordarea asistenţel medicale în caz de urgenţă, ori 

de câte ori se solicită  aceste servicii, oricărei persoane care se prezintă  la spitat dacă  

starea persoanei este critică. 

29. Are obligaţia să  informeze asiguraţil despre serviciite medicale oferite şi despre 

modut in care sunt furnizate 

30. Are obligaţia să  stabitească  programut de tucru şi sarclnite de serviciu pentru 

personatut angajat. Are obligaţia să  desfăşoare activităţi de educaţie medicală  
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continuă  şi cercetare pentru medici, asistente medicale şi att personal cu încadrarea 

în buget 

31. Are obligatia de a întocmi si etibera pacientului decontut de cheltuieti pentru 

serviclite medicate efectuate. 

32. Are obligatia să  Indeptinească  şi atte atributii prevăzute de atte acte normative 

în vigoare, precum şi cete care vor apărea. 

Asistenta medicată  ta primire 1n camera de gardă  are următoarete atributii: 

- examinare imediată  completă, trierea medicată  şi epidemiologică  a botnavitor 

pentru internare; 

- asigurarea primului ajutor şi acordarea asistentei medicate catificate şi 

specializate, pănă  când botnavul este stabilizat şi ajunge în sectie; 

- îmbăierea, dezinfectia şi deparatizarea botnavilor; 

- asigurarea transportutui botnavitor 1n sectie; 

tinerea evidentei zitnice a internării bolnavitor şi asigurarea comunicării cu sectiile 

privind tocurite libere. 

33. Obligaţiite Spitatului privind respectarea drepturilor pacientitor conform Legii nr. 

46/2003 şi OMS nr. 1410/2016, după  cum urmează: 

a. Pacientii au dreptul la îngrijiri medicate de care dispune spitatut. 

b. Pacientul are dreptut de a fi respectat ca persoana umană, fără  nici o discriminare. 

c. Pacientut are dreptut de a fi informat cu privire ta servicifie medicate disponibite, 

precum şi ta modul de a te 

d. Pacientut are dreptut de a fi informat asupra identitătil şi statutului profesional al 

furnizorilor de servicii de sănătate. 

e. Pacientut internat are dreptut de a fi informat asupra regulilor şi obiceiuritor pe 

care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii. 

f. Pacientut are dreptut de a fi informat asupra stării sate de sănătate, a 

interventiitor medicale propuse, a riscuritor potentiate ale fiecărei proceduri, a 

alternativetor existente la procedurite propuse, inclusiv asupra neefectuarii 

tratamentului şi nerespectării recomandăritor medicale, precum şi cu privire la date 

despre diagnostic şi prognostic. 

g. Pacientut are dreptut de a decide dacă  mai doreşte sa fie informat în cazut în care 

informatiite prezentate de către medic i-ar cauza suferinta. 

h. Informatiile se aduc la cunostinta pacientutui într-un timbaj respectuos, clar, cu 

minimatizarea terminotogiei de speciatitate; în cazut în care pacientut 
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limba romana, informaţiiie i se aduc La cunostinta 1n limba maternă  ori în limba pe 

care o cunoaşte sau, după  caz, se va cauta o alta forma de comunicare. 

Pacientui are dreptui de a cere în mod expres sa nu fie informat şi de a alege o alta 

persoana care sa fie informată  în locul sau. 

j. Rudeie şi prietenii pacientului pot fi informati despre evoluţia investigatiilor, 

diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. 

k. Pacientui are dreptui de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală. 

1. Pacientui are dreptui sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al 

investigatiilor, diagnosticului, tratamentutui şi ingrijirilor acordate pe perioada 

spitalizaril. 

m. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească  o intervenţie medicală  

asumându-şi, 1n scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale 

opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

n. Când pacientui nu îşi poate exprima vointa, dar este necesară  o intervenţie 

medicală  de urgenta, personalul medicai are dreptui sa deducă  acordul pacientului 

dintr-o exprimare anterioară  a voinţei acestuia. 

o. in cazul în care pacientui necesita o intervenţie medicală  de urgenta, 

consimţămăntui reprezentantului Legal nu mai este necesar. 

p. 1n cazul in care se cere consimţămăntui reprezentantului Legal, pacientui trebuie 

sa fie implicat în procesuL de luare a deciziei atăt căt permite capacitatea lui de 

Inţelegere. 

q. in cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenţia este în 

interesul pacientului, iar reprezentantui Legal refuza sa îşi dea consimţământul, 

decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. 

r. Comisia de arbitraj este constituită  din 3 medici pentru pacientii internati în 

spitale şi din 2 medici pentru pacientii din ambulator. 

s. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii 

diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 

t. Consimţămăntui pacientului este obiigatoriu în cazul participării sate în 

invăţământui medical clinic şi La cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru 

cercetare ştiinţifică  persoanele care nu sunt capabile sa îşi exprime vointa, cu 

excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul Legal şi dacă  cercetarea 

este facuta şi in interesul pacientului. 
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u. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat Intr-o unitate medicată  fără  

consimţământut sau, cu exceptia cazuritor în care imaginite sunt necesare 

diagnosticutui sau tratamentutui şi evitării suspectarii unei culpe medicale. 

v. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatillor, 

diagnosticut, prognosticul, tratamentul, datete personale sunt confidentiale chiar şi 

după  decesut acestuia. 

winformatiile cu caracter confidentiat pot fi furnizate numai în cazut în care 

pacientul işi da consimţământut explicit sau dacă  tegea o cere în mod expres. 

x. În cazut în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 

acreditaţi, impticaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimtămăntutui nu mai 

este obligatorie. 

y. Pacientul are acces la datele medicale personale. 

z. Orice amestec în viata privată, famitiată  a pacientului este interzis, cu exceptia 

cazurilor în care aceasta imixtiune infLuentează  pozitiv diagnosticut, tratamentul ori 

ingrijirite acordate şi numai cu consimtământul pacientului. 

aa. Sunt considerate exceptii cazurile 1n care pacientul reprezintă  pericol pentru 

sine sau pentru sănătatea publica. 

bb. Dreptul femeii la viata prevalează  în cazut în care sarcina reprezintă  un factor 

de risc major şi imediat pentru viata mamei. 

cc. În cazut în care furnizorii sunt obligati sa recurgă  la setectarea pacientitor pentru 

anumite tipuri de tratament care sunt disponibite în număr limitat, selectarea se face 

numai pe baza criteriitor medicale. 

dd. Intervenţiite medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă  exista 

conditiite de dotare necesare şi personal acreditat. 

ee. Pacientul are dreptut la îngrijiri terminate pentru a putea muri în demnitate. 

ff. Pacientul poate beneficia de sprijinut familiei, at prietenitor, de suport spirituat, 

materiat şi de sfaturi pe tot parcursut ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, 

în măsura posibilitătitor, mediul de Ingrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape 

de cet familiat. 

gg. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic 

acreditat din afară  spitatutui. 

hh. Personatul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptut sa supună  

pacientul nici unei forme de presiune pentru a-t determina pe acesta sa it 

recompenseze attfet decat prevăd regtementărite de ptata tegate din tgdiul 

respective. 
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ii. Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost 1ngrijit plati suplimentare 

sau donaţii, cu respectarea legil 

jj.Pacientul are dreptul la Ingrijiri medicale continue pana la amehorarea stării sate 

de sănătate sau pana La vindecare. 

kk. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicală  de urgenta 1n 

program continuu. 

11. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor 

despre pacient şi a contidenţialităţii actului medical, precum şi a celodalte drepturi 

ale pacientului atrage, după  caz, răspunderea disciplinară, contravenţională  sau 

penală, conform prevederilor 

ATRIBUŢIILE SECŢIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR CU PATURI 

Organizare 

Art 87 Secţiile cu paturi sunt conduse de un şef de secţie. Pentru secţiite chnice 

postul de şef de secţie se ocupă  de cadrul didactict prin concurs, pentru secţiite 

nectinice postul de şef secţie este ocupat prin concurs. La concursurite sau examenele 

pentru ocuparea posturilor de medic şef de secţie se pot prezenta medici primari sau 

medici specialişti cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea respectivă  care 

practică  in mod curent şi care sunt confirmaţi în această  specialitate prin ordin al 

ministrului sănătăţii publice. 

Art 88 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă  asIguraţilor pe baza: 

- deciziei de internare de urgenţă  aparţinând medicului de gardă, 

- bitetului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct 

sau pe baza recomandării de internare cuprinsă  în biletul de trimitere al unui medic 

de familie, Insoţit de actut de identitate şi de adeverinţa din care să  rezulte calitatea 

de asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internari. 

Aceste servicii constau din: 

o consultaţii 

o investigaţii 

o tratament medical sau chirurgical 

o îngrijire, cazare şi masă, recomandări la externare. 

Asiguraţii suportă  contravaloarea: 

- serviciilor hoteliere cu grad Inalt de confort; 

- serviciilor medicale efectuate la cerere; 
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- serviciitor medicale de Inaltă  performanţă  efectuate ta cerere sau cuprinse în 

reglementărite tegate în vigoare conform normetor; 

Art. 89 Repartizarea bolnavitor în secţii pe sabane se face de către asistenta şefă, 

iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicut de gardă  şi asistenta de 

gardă  în funcţie de paturile tibere. 

Art. 90 În cazul urgenţetor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată  în 

camera de gardă, inainte de trimiterea pacientutui in secţie, de către medicut de 

gardă  care a consultat pacientut şi a decis şi avizat internarea. 

Art 91 În cazut pacienţilor care nu sunt urgente, foaia de observaţie va fi 

completată  ta internarea în secţie. În foaia de observaţie se va menţiona obligatoriu 

planut terapeutic şi evoluţia Incepănd din prima zi de internare. 

Art. 92 Este cu desavârşire interzis să  se prescrie medicaţie sau să  se iniţieze orice 

tratament (cu excepţia cazuritor de maximă  urgenţă) fără  a se completa anterior în 

totalitate foaia de observaţie. 

Art. 93 Pacientut poate părăsi spitatut şi ta cerere dar numai după  ce i s-au adus la 

cunoştinţă  consecinţete acestei hotărîri asupra stării sate de sănătate, consemnată  în 

foaia de observaţie şi semnat de medicul curant şi de pacient. 

Art. 94 La ettberarea certificatelor de concediu medical se va line seama de 

instrucţiunite privind acordarea concediilor medicale şi etiberarea certificatetor de 

concediu medicat publicate in OUG nr.158/2005 cu modificările şi completărite 

utterioare. 

Art. 95 Pacienţii sunt repartizate în satoane după  natura şi gravitatea bolii cu 

asigurarea măsuritor de profitaxie a infecţiitor intraspitalicesti. În cazurite deosebite, 

se poate aproba internarea pacienţitor cu Insoţitor 

Art. 96 Pacienţii cronici se vor interna după  efectuarea anterioară  în ambutator a 

tuturor investigaţiitor specifice patotogiei pe care C.J.A.S. te asigură  prin contracte cu 

terţii în ambulator. Externarea pacienţilor se face pe baza biletutui de ieşire din 

spitat întocmit de medicul curant şi semnat de medicut şef de secţie. Biletul de ieşire 

din spitat se înmânează  pacientutui iar foaia de observaţie se îndosariază. La 

externare se intocmeşte şi scrisoarea medicala semnată  de medicul curant şi medicul 

şef de secţie. 

Art. 97 Spitatul are obligaţia de a întocmi şi elibera pacientutui decontut de 

cheltuieti pentru serviciile medicale efectuate. 

Art. 98 Atributiile sectiei cu paturi. 
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Repartizarea bolnavilor in salon în cel mai scurt timp, in condiţlile aplicărli 

corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor 

intraspitaliceşti. 

Asigurarea 1ncă  din ziva internării a examinării medicale clinice complete şi a 

realizării investigatillor strict necesare bolnavului internat de urgenţă  sau cu 

programare. 

F.O. va fi completata in toate rubricile obligatorii astfel incat sa se asigure in 

totalitate legalitatea raportarilor situatiilor statistice si contabile si de asemenea se 

vor transcrie/atasa rezultatele analizelor cerute (investigatiile medicale de laborator 

se fac pe baza recomandarii medicului curant, care va completa, parafa si semna 

biletul de trimitere, barand analizele nedorite, astfel incat sa se reduca numarul de 

analize nejustificate cazuistic), justificate de diagnosticul internare/externare. 

F.O. vor fi verificate saptamanal de catre seful de sectie. 

Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc 

necesare stabilirii diagnosticului. 

Asigurarea 1n permanenţă  a îngrijirii medicale necesare pe toată  durata internării; 

Să  asigure pacienţilor condiţiile unui regim raţional de odihnă, servire a mesei, de 

igienă  personală, de vizitare din partea aparţinătorilor şi de legătură  cu familia; 

Să  transmită  concluziile diagnostice şi terapeutice, pentru pacienţii externaţi, 

medicilor de familie prin scrisoare medicală. 

Să  declare cazurile de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform legislaţiei 1n 

vigoare; 

Să  asigure tratamentul medical complet, individualizat în raport cu starea 

pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, medical sau chirurgical, medicaţia, 

alimentaţia dietetică  materialele sanitare, instrumentarul şi aparatura medicală  
necesară; 

Pacientul, chiar dacă  e perfect valid, în cazul în care trebuie supus la 

explorări/investigaţii realizate în alte secţii va fi insotit de către un cadru medical 

sau auxitiar. 

Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Bloc Operator se va înscrie în 

Registrul de intervenţii chirurgicale atât ora de începere a intervenţiei (incluzând şi 

anestezia) cât şi ora de finalizare a intervenţiei (respectiv momentul finalizării 

pansării) de către toate secţiile; 

Să  urmărească  ridicarea continuă  a calităţilIngrijirilOr medicale; 
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Să  organizeze perfecţionarea profesională  a tuturor categorlitor de salariaţi pentru 

ridicarea continuă  a nivelului profesional precum şi instruirea personalului medico-

sanitar aflat în stagii practice. 

Să  analizeaze periodic calitatea asistentei medicale acordată  pacientelor precum şi 

alte aspecte legate de buna organizare şi functionare a secţiei. 

Să  asigure buna desfăşurare a InvătămIntului medical superior, universitar şi 

postuniversitar, în concordanţă  cu planurile de 1nvăţămint, se asigură  buna 

desfăşurare a practicii spitaliceşti. 

Să  asigure conform cu protocolalele aprobate a medicatiel necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind 

interzisă  păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

Medicaţia va fi acordată  integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel 

moment în farmacii şi va fi scrisă  în foite de observatie de medicul curant; 

În cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai multor pacienţi aflaţi în stare 

critică, personalul din ambele unităti aplică  priotocoalele .de r transfer interclin 
c(r. 	. 

prevăzute în OMS nr. 1.091/2006. 

l 	 
PROCEDURA DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIE-NTULUI 	

2 .11il i2D22 
 

Art. 99 Prezentul protocol s-a întocmit în baza prevederilor Ordinului 1091/2006 

privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului. 

Art 100 Scopul principal al transferului este asigurarea asistenţel medicale optime 

pentru pacient. Înainte de efectuarea transferului, medicii au obligaţia să  evalueze 

pacientul şi să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului; 

examinările şi manevrele efectuate vor fi consemnate în fişa pacientului. 0 copie a 

acestei fişe Insoţeşte pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are 

obligatia să  îl informeze pe pacient sau pe apartinătorii acestuia asupra riscuritor şi a 

posibilelor beneficii ale transferului, consemnează  această  informare. Acceptul 

pacientului sau al apartinătorilor se obţine înaintea Inceperii transferului. În cazuI în 

care acceptul nu poate fi obţinut, acest lucru este documentat şi motivele sunt 

explicate în fişa pacientului. Acceptul pentru transfer se obţine de la spitalul care 

primeşte pacientul, înaintea începerii transferului cu excepţia cazurilor în care 

pacientul necesită  un transfer de urgenţă  fiind instabil hemodinamic sau în pericol 

vital eminent. Documentaţia ce cuprinde starea pacientului, investigaţiile efectuate, 

rezultatele, medicaţia administrate etc. sunt copiate şi transmise spitalutui care 
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primeşte pacientul, investigatii imagistice efectuate precum şi alte teste vor fi 

trimise cu documentatia medicală  a pacientului ; 

Art. 101 Persoane responsabile de evaluarea pacientului şi organizarea transferului 

sunt: medicul de gardă  şi medicul şef de sectie ; 

Art. 102 Responsabilitătile medicului care cere transferul: 

a. identifică  pacientul cu indicatie pentru transfer 

b. initiază  procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea 

primitoare 

c. asigură  stabilizarea maximă  posibilă  a pacientului 

d. determină  modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează  

transferul 

e. evită  intârzierile nejustificate din punct de vedere medical asigură  păstrarea unui 

nivel adecvat şi constant de 1ngrijire pe durata transferului, până  la preluarea 

pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea 

transferului a competentelor echipajului şi a nivelului de dotare necesară  pentru 

realizarea în cele mai bune conditii a transferului 

g. transferă  documentatia şi rezultatele investigatorului către unitatea primitoare 

Art. 103 Asigurarea 1ngrijirilor pe durata transferului 

- medicul care solicită  transferul are obligatia să  se asigure ca: 

a. transferul se efectuează  de personal calificat care deţine echipamente şi 

medicamente necesare pentru a face fată  eventualetor complicatii 

b. există  medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigură  de 

unitatea care solicită  transferul , pentru toată  durata acestuia 

c. 1n lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă  

pacientul asigură  personal de însotire 

d. medicul care solicită  transferul are obligaţia de a mentiona competentele 

echipajului care să  asigure transferul şi dotarea necesară  în acest scop 

Art. 104. Informatii minime ce trebuie să  1nsoţească  pacientul: 

a. numele pacientului, persoane de contact, numere de tetefon 

b. istoricul afectiunil 

c. antecedente medicale 

d. medicatia administrată  şi medicatia curentă 	 27 	,2vş  
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e. medicut curant al pacientului şi date de contact 

f. semne vitate la sosire în spital 

g. măsuri terapeutice efectuate şi rezultate obţinute 

h. rezuttatele testelor, diagnostice şi ale analizetor de taborator 

i. soluţţi intravenoase administrate 

j. semnete vitale, măsurate şi documentate periodic 1n spitatut care cere transferut 

k. fişa medicată  din prespitat, dacă  pacientul a ajuns cu ambutanţa 

1. numete şi datele de contact ale medicului care a cerut transferut 

m. numele şi datete de contact ale medicutui care acceptă  transferul 

n. numete şi datete de contact ale medicutui sau cadrului sanitar care a efectuat 

transferut 

Libertatea de Deplasare a Pacientului Nerestrictionata in afara Sectiei 

Art. 105 Pacientut pe perioada internarii respecta regulite formulate de spital iar 

deplasarea pacientului in interiorul spitatului pentru diverse explorari sau investigatii 

se face insotit de personat medical ( asistent medical/ / infirmiera/ brancardier, dupa 

caz) conform procedurii operationale implementate in cadrul spitalutui. 

Art. 106 Pacientii se pot deplasa tiber in spital, pentru a participa la activitati de 

terapie ocupaţionala, consiliere, slujba retigioasa etc., conform programutui ates, 

exceptie facand perioadete de vizita medicata si contravizita, afisate la avizier si 

consemnate in programut pacientului, precum şi perioadele de carantină, necesitatea 

impbilizării la pat. 

Art. 107 Programul de vizită  al aparţinătorilor pacienţitor internaţi 1n unităţite 

sanitare publice se reatizează  de luni pănă  vineri în intervatut orar 15,00-20,00, iar în 

zitete de sâmbătă  şi duminică  programul de vizită  se reatizează  între orete 10,00-

20,00. 

Art. 108 Numărul de vizitatori pentru un pacient internat Intr-un saton cu mai mult 

de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi 

în acelaşi timp. Vizitatorii sunt indrumati la patul pacientului de un cadru mediu 

desemnat de şefut de secţie sau de asistenta şefa. In această  situaţie, pentru a da 

posibilitatea vizitei şi pentru ceitatţi pacienţi,dacă  există  solicitări în acest sens, 

durata vizitei va fi timitată  la 60 de minute. 	i —  
(1.v. 
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Art. 109 Vizitarea pacienţitor din saloanete din Secţia ATI este permisă  zilnic doar 

membritor famitiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să  se 

facă  individual sau cet mult două  persoane, cu respectarea proceduritor interne. 

Art. 110 Vizitatorii ecuson inscriptionat „Vizitator", peterina si papuci de unica 

fotosinta. 

Art. 111 Este interzisa vizitatoritor introducerea de atimente contraindicate 

regimutui dietetic abolnavutui sau in cantitate prea mare. Este interzisa si 

introducerea băuturitor atcoolice. 

Art. 112 Vizitatorii vor evita discuţiite neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor 

respecta tinişteacelortatţi botnavi internaţi. 

Art. 113 Vizitatorilor te este interzis fumatut in unitate. 

Art. 114 Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicaţiikor 

medicilor, personatutui sanitar sau de paza. 

Art. 115 Spitalul are obligaţia de a asigura un număr de telefon prin care se asigură  

informarea famitiei de către medicut curant sau medicut de gardă  despre starea şi 

evoluţia pacientutui. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la 

internarea sau la transferut pacientutui in compartimentut respectiv. 

Art. 116 Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre saloanele sectiei, la solicitare, 

membrii famitiei pot discuta direct cu medicut curant în timput programutui zilnic de 

tucru al acestuia. 

Art. 117 Programul de vizite va fi afişat la toate intrărite în spitat, în mod vizibit şi 

accesibil vizitatoritor. 

Art. 118 Este strict interzisă  perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţitor 1n 

unităţite sanitare publice. 

Art. 119 Reguli privind păstrarea FOCG a pacientului în perioada spitalizării: 

- pe toată  perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică  generată  a botnavului 

internat pe secţie se păstrează  în suporturi de birou speciate, 1n camera de 

consultaţie. 

- Asistenta medicată  şefă  de secţie întocmeşte situaţia pacienţitor internaţi pe secţie, 

cuprinzănd: 

• numete şi prenumete pacientutui; 

• numărut foii de observaţie; 

• satonul/rezerva unde se aftă  internat; 	2 7. ith,,,2U? 
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- o listă  centratizată  cu pacienţii, foaia de observaţie clinică  generală  

corespunzătoare şi satonut unde sunt aceştia cazaţi va fi afişata zilnic la camera 

asistentelor; 

- foaia de observaţie clinică  generală  va 1nsoţi bolnavut la investigaţiite paraclinice şi, 

după  completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă  şi returnată  de 

către personatut Insoţitor asistentei-şefe sau medicutui de gardă, după  caz. 

Art. 120 Atributii privind gestiunea dosarului pacientului. 

Pe perioada internării pacientului, gestionarea FOCG se efectuează  in cadrul secţiei, 

prin monitorizarea acesteia de către asistenta de salon si asistenta şefa a sectiel. 

Medicul curant - efectuează  examenut clinic generat, si it completează  in FOCG la 

internare cu evaluare zilnica sau ori de tate ori e nevoie. Susţinerea diagnosticului şi 

tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat 

de medicul curant şi revăzute de şeful secţiei. FOCG cuprinde rezumativ principatele 

etape ale spitatizării şi ate tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date 

celui externat, medicamentele prescrise, comportamentut indicat acestuia in 

perioada următoare externării. Medicul curant este cel care va iniţia efectuarea 

consulturitor interdisciplinare sau solicitărite consulturitor. Toate cererile pentru 

acest tip de consultaţii sunt consemnate 1n FOCG şi rezultatele consulturilor 

interdisciplinare, vor fi 1nscrise în FOCG de către medicii specialişti care au acordat 

consultaţia medicală, investigaţiite paraclinice/serviciitor medicale clinice - 

consultaţii interdisciplinare, efectuate 1n atte unităţi sanitare. 

Medicul sef de secţie - Verifica completarea FOCG. 

Asistent medical - completează  1n foaie procedurite efectuate. 

Asistentele medicale monitorizează  funcţiile vitale ale pacientului şi notează  în FOCG 

valorite tensiunii arteriale, temperaturii, puls si frecventa respiraţiei. 

Asistenta medicata de tură  notează  pentru fiecare pacient Consumut de materiale 

sanitare si in caz de comorbiditati (acolo unde este indicatia medicutui curant) în 

FOCG: - Diureza, - Cantitatea de tichide ingerată  - Consistenţă  şi'numărut scauţ16& 

Regimul atimentar 

Persoanete străine de secţie nu au acces la FOCG. 	
23 
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Art. 121 După  externarea pacientutui personatul Compar 	I nentutm de 

prelucrează  datele din FOCG, prin inregistrarea datetor in format electronic 

transmiterea către SNSPMS si monitorizarea rapoartelor de validare, apoi FOCG este 
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transmisă  la Arhiva Medicată  pentru arhivare conform Procedurii operatinale 

implementată  la nivetut spitalutui. 

Programul de contravizită  

Art. 122 Medicii care tucrează  în secţiite sau compartimentele cu paturi asigură  
activitatea în cadrut timpului de muncă  de 7 ore pe zi, în program continuu sau 

divizat astfet: 

- activitate curentă  de 6 ore în cursut diminetii in zilele lucrătoare; 

- 18 de ore de gardă  lunar. 

Art. 123 in secţiite cu paturi : Clinica I de Pneumologie, Clinica II de Pneumologie, 

Clinica de Chirurgie Toracică, Sectia a 111-a de Pneumologie şi Sectia Dr. Clunet, 

medicii desfăşoară  activitate curentă  de 5 ore pe zi, in cursul diminetii, în zilete 

lucrătoare intre orete 08 :00 -13 :00, 1 oră  contravizită  13 :00-14 :00 şi 20 ore de 

gardă  lunar. 

Art. 124 Medicii din secţiite mentionate, care in temeiut tegistatiei în vigoare, sunt 

scutiti de a efectua gărzi, vor asigura 6 ore în cursut diminetil, Incepănd cu ora 7:00 şi 

vor participa la contravizita in acetaşi intervat orar 13:00-14:00. 

Medicii incadraţi în secţiite şi compartimentete cu paturi (Sectia A.T.I. şi Centrul de 

Spitatizare Zi) pentru care nu există  obligativitatea de a organiza contravizită, vor 

presta activitate de 6 ore in medie pe zi în cursut dimineţii şi 18 de ore de gardă  
lunar. 

Art. 125 Procedura de trimitere a graficelor de gărzi 

I. Scop 

Procedura are ca scop informarea căt mai corectă  a medicitor şi pacientilor, asupra 

medicitor care efectuează  serviciut de gardă  in pentru eficientizarea activităţii 

medicate şi deasemenea reftectă  transparenţa activitătii medicate. 

11. Domeniul de aplicare 

Se aplică  tuturor secţillor care asigură  linie de garda 1n cadrul Spitatutui Clinic de 

Pneumoftiziologie laşi. 

1 Generalităti 

Continuitatea asistenţei medicate se asigură  prin serviclut de gardă  conform 

Ordinutui MSP nr. 870/2004 privind timput de muncă  organizarea şi efecţuarea gărzitor 

in unitătite publice din sectorul sanitar. 

2. Continutul procedurii operaţionale 
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Medicul şef de secţie numeşte un medic speciatist sau primar Incadrat pe secţie 

responsabit cu întocmirea graficelor de gardă. Lista medicitor responsabili de 

întocmirea gărzitor este centralizată  la Birout RUNOS şi este aprobată  de Manager şi 

Director Medical. Graficete de gardă  sunt Intocmite de către medicii care au fost 

numiţi responsabili, în dublu exemplar, sunt aprobate de către medicul şef al secţiei, 

Director Medical şi deasemenea de Manager. 

Aprobarea acestora de către Manager are ca termen data limită  de 20 a fiecarei Juni. 

Varianta scrisă  a graficului de gărzi se arhivează  un exemplar la nivelut secţiei şi un 

exemplar la Birout RUNOS 

După  ce acestea au fost aprobate, trebuie realizată  transmiterea graficelor de gardă  

la secretariat de către medicul responsabit cu întocmirea graficelor de gardă. 

Termenul timită  de transmitere a graficului de gărzi este data de 25 a fiecărei Juni. 

Orice schimb de gardă  se redactează  în dublu exemplar se avizează  de şefut de secţie 

şi se aprobă  de Manager în maxim 24 de ore de la solicitarea schimbutui de gardă. Un 

exemplar rămâne la Birout RUNOS iar al doilea se arhivează  la nivelut secţiei. 

Responsabilităţi 

1. Medicii care întocmesc graficete de gardă  sunt responsabili : 

- de întocmirea graficelor de gărzi în cotaborare cu personalut medicat al secţiei care 

efectuează  gărzi; 

- de aprobarea graficului de gardă  de către medicut şef de sectie ; 

- de transmiterea către conducere a graficelor de gărzi pentru a fi aprobate de către 

Manager, pănă  în data de 25 a fiecărei Juni ; 

- de transmitere a graficelor de gărzi aprobate, către secretariat până  1n data de 25 a 

fiecărei Juni ; 

- de transmiterea către conducere pentru aprobare a oricărei modificări în graficul de 

gardă  aprobat, în aceeaşi zi sau în cel mult 24 ore de la cererea schimbării de gardă  ; 

2. Medicii care efectueaza gărzile trebuie : 

- să  asigure suportut medicului responsabit de pe secţia pe care este angajat pentru 

efectuarea în timp a graficului de gardă  ; 

- în cazut 1n care numărut de pacienţi care necesită  internare de urgenţă  depăşeşte 

numărut de paturi libere aceştia pot fi internaţi pe orice secţie care are tocuri tibere ; 

în cazut în care se constată  lipsa unui toc de internare într-o secţie din spitat, 

pacientut poate fi reţinut în camera de gardă  pentru a fi ţinut sub observaţie pentru 

cel mult 24 ore până  la preluarea lui cu prioritate în ecţia în care se va interna ; 

3. Medicul şef de secţie trebuie : 

71 	IUL  ;022  



- să  verifice şi sa aprobe lista de gardă  prezentata de către medicul responsabil din 

sectie ; 

- în cazul în care nu este respectată  procedura de către medicul responsabil să  atragă  
atentia şi să  se asigure de respectarea procedurii de către acesta sau să  numească  alt 

medic responsabil ; 

4. Managerul răspunde de : 

- de verificarea şi aprobarea graficelor de gărzi în aceeaşi zi în care acestea sunt 

primite (pâna la data de 25 a Iunii în curs). 

- de modificările ce survin (schimbul de gardă) 

5. Secretariatul răspunde de distribuirea pe sectii a graficelor de gardă  pentru 
afişarea Ior în timp util. 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL 

Art. 125 În toate unitătile sanitare activitatea de supraveghere şi control al 

infectiilor asociate asistentei medicale face parte din obligatiile profesionale ale 

personalului şi va fi înscrisă  1n fişa postului a fiecărui salarlat. Prevenirea infectiilor 

asociate asistentei medicale este un obiectiv permanent al activitătii profesiunii 

medicosanitare şi un criteriu de evaluare a calitătii managementului din unitătile 

sanitare. Supravegherea şi controlul infectiilor asociate asistentei medicate sunt 

obtigatii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-

sanitar şi auxiliar sanitar din unitătile ofertante şi prestatoare de servicii şi îngrijiri 

medicale Activitatea de asistentă  medicală  şi îngrijirile aferente acesteia au loc 1n 

conditii de risc recunoscute, motiv pentru care eradicarea sau eliminarea infectiei 

asociate asistentei medicale nu este posibilă, dar, controlul eficient al manifestării 
cantitative şi calitative a morbiditătii specifice poate fi realizat prin diminuarea 

riscului la infectie şi etiminarea infectiilor evitabile prin activitate preventivă. 

Art.126 În acest scop avem organizat la nivelul spitalului Comisia de combatere şi 

prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu atributii specifice inclusiv să  
desfăşoare, pentru personalul propriu sau contractant al serviciilor externalizate, 

activităti de perfectionare profesională  şi educatie, inclusiv în domeniul prevenirii şi 

combaterii infectiilor asociate asistentei medicate. Nerespectarea prevederilor legale 

şi ale normativelor profesionale privind asigurarea calitătii actului medical, conditille 

de asepsie-antisepsie, igienă, cazare şi alimentatie, în scopul prevenirii infectiilor 

asociate asistentei medicale, atrage după  sine responsabilitatea ihdivîduală  -a 

personalutui. 
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Atributiile personalului spitalului din sectiile cu paturi 

"2 RIL 2tQL 

Personalul medical - medici 

Art 127Atributiile medicitor de specialitate decurg din competentete certificate de 

actele de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii formei de invatamint universitar 

medicat din Romania sau strainatate, recunoscuta potrivit 

Art. 128 Profesia de medic se desfăşoară  cu respectarea următoarele atributii 

specifice: 

1. Profesia de medic se exercită  in conformitate cu titlul XII din Legea 95/2006 şi are 

ca principat scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea 

îmbotnăviritor,promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii individului şi a 

cotectivităţii. 

2. În vederea realizării acestui scop, pe tot timput exercitării profesiei, medicul 

trebuie să  dovedească  disponibititate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect 

faţă  de fiinţa umană. 

3. Exercitarea profesiei de medic este avizata de Cotegiul Medicitor din Romania si 

autorizata de Ministerul Sanatatii prin eliberarea de autorizatie de tibera practica. 

4. Deciziile şi hotărârite cu caracter medical vor fi luate avându-se 1n vedere interesut 

şi drepturile pacientului, principiite medicate general acceptate, nediscriminarea 

între pacienţi, respectarea demintăţii umane, principiile eticii şi deontologiei 

medicale, grija faţă  de sănătatea pacientului şi sănătatea publică. 

5. În scopul asigurării în orice împrejurare a interesetor pacientului, profesia de medic 

are la baza exercitării sate independenţa şi tibertatea profesională  a medicului, 

precum şi dreptut de decizie asupra hotărkitor cu caracter medicat. Având în vedere 

natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentate ate medicului faţă  de pacientut 

său, medicut nu este funcţionar public. 

6. in tegătură  cu exercitarea profesiei şi în timita competenţelor profesionate, 

medicului nu îi pot fi impuse Ingrădiri privind prescripţia şi recomandărite cu caracter 

medicat, având în vedere caracterut umanitar at profesiei de medic, obligaţia 

medicului de deosebit respect faţă  de fiinţa umană  şi de toiatitatea faţă  de pacientut 

său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi recomanda tot ceea ce este necesar 

din punct de vedere medicat pacientului. 

7. Cu excepţia cazuritor de forţă  majoră, de urgenţă  ori când pacientut sau 

reprezentanţii tegati ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima 
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voinţa sau consimţământul, medicul acţionează  respectând voinţa pacientului şi 

dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o interventie medicală. 

8. Responsabilitatea medicală  încetează  în situaţia în care pacientul nu respectă  
prescripţia sau recomandarea medicală. 

9. Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată  şi/sau 

independentă, se exercită  numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din 

Romănia. 

10. Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă  cu: 

- calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de 

produse farmaceutice sau materiale sanitare; 

- orice ocupaţie de natură  a aduce atingere demnităţii profesionale de medic sau 

bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicală; 

11. Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă  dreptul de exercitare a 

profesiei. 

12. În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este 

obligat să  anunţe colegiul al cărui membru este. 

13. La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităti 
interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o 

comisie specială, pentru fiecare caz în parte, alcătuită  din 3 medici primari, pentru a 

confirma sau infirma situaţia de incompatibilitate. 

14. Exercitarea profesiei de medic se face, după  obţinerea calităţii de membru al 

Colegiului Medicilor din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor. 

15. Medicii au în principal următoarele atribuţii: 

a. să  respecte şi să  aplice, în orice imprejurare normele de deontologie medicală; 
b. să  nu aducă  prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membrii, respectând 

statutul de corp profesional al Colegiului Medical; 

c. să  acorde cu promptitudine şi necondiţionat îngrijiri medicale de urgenţă  ca o 
îndatorire fundamentală  profesională  
d. să  acţioneze pe toată  durata exercitării profesiei in vederea creşterii gradului de 
pregătire profesională  

e. să  aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe 

toate actele medicale pe care le semnează  
g 

f. să  respecte drepturile pacientului 
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transmiterea acestor infecţii attor persoane, în special 

`2_3 
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g. să  efectueze un număr de ore de educaţie medicată  continuă  şi informare în 

domeniut ştiinţelor medicate pentru acumularea numărutui de credite stabitite în 

acest sens de către Cotegiut Medicitor; 

16. În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate 

asistenţei medicate din unitate atribuţiite medicutui curant (indiferent de 

speciatitate): 

- protejarea propriilor lor pacienţi de atţi pacienţi infectaţi sau de personatut care 

poate fi infectat; 

- aphcarea proceduritor şi protocoatetor din planut anuat de supraveghere şi control al 

infecţiitor asociate asistenţei medicate; 

- obţinerea specimenetor microbiologice necesare atunci când o infecţie este 

prezentă  sau suspectă; 

- raportarea cazuritor de infecţii intraspitaticeşti echipei şi internarea pacienţitor 

infectaţi; 

- consiherea pacienţitor, vizitatoritor şi personatutui in legătură  cu tehnicite de 

prevenire a transmiterii infecţiitor; 

- instituirea tratamentutui adecvat pentru infecţiite pe care le au ei înşişi şi tuarea de 

măsuri pentru a preveni 

pacienţitor. 

Medicul sef de sectie 

Art. 129. Medicul sef de sectie încheie un contract de administrare a sectiei cu 

paturi cu Spitatut, reprezentat prin Manager, pentru o perioada de 3 ani, perioada in 

care contractut individual de munca se suspenda si are in principat urmatoarete 

atributii: 

- organizează  şi coordonează  activitatea medicală  din cadrut secţiei, laboratorutul, 

compartimentutui fiind responsabit de reatizarea indicatoritor specifici de 

performanţă  ai secţiei/ taboratorutui/ compartimentutui prevăzut în anexa la 

contractut administrare; 

- răspunde de crearea condiţiitor necesare acordării asistenţei medicale de catitate de 

către personatut din sectie; 

- propune Directorutui Medical planut anuat de furnizări de servicii medicale al 

secţiei, taboratorului, compartimentutui şi răspunde de reatizarea acestuia; 

- răspunde de calitatea serviciitor medicate prestate de către personalut medico-

sanitar din cadrut secţiei, taboratorului, compartimentului; 
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- evaluează  necesarut anuat de medicamente şi materiale sanitare at sectiei, 

Laboratorului, compartimentutui, investitiite şi lucrările de reparatii curente şi 

capitale necesare pentru desfăşurarea activitătil în anul bugetar respectiv pe care Le 

transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

- înaintează  Comitetului Director propuneri privind proiectut bugetului de venituri şi 

cheltuleti at sectiei, taboratorului, compartimentutui etaborat cu sprijinul 

compartimentului economico-financiar; 

- înaintează  Comitetului Director propuneri de creştere a veniturilor proprii al2 

sectlei, taboratorului, compartimentului conform reglementitor legate, inclusiv din 

donatii, fonduri ale comunitătil tocate sau alte surse; 

- intreprinde măsurite necesare şi urmăreşte reatizarea indicatoritor specifici de 

performantă  ai sectiei, taboratorutui, compartimentutui prevăzuti in anexă  la 

contractut de administrare; 

- răspunde de respectarea La niveLut sectiei, laboratorutui, compartimentului a ROF şi 

ROI a spitatutui; 

- stabileşte atributille care vor fi prevăzute în fişa postutui pentru personatut din 

subordine pe care te înaintează  spre aprobare Managerutui in conformitate cu 

regtementărite tegate în vigoare; 

- face propuneri Comitetului Director privind personatut pe categorii şi locuri de 

muncă, în functie de volumul de activitate regLementărite Legate în vigoare; 

- stabileşte programut de Lucru pe locuri de muncă  şi categorii de personat pentru 

personatut aflat în subordine; 

- supraveghează  conditlile terapeutice, prescrierea investigatiitor paraclinice şi a 

Indicatillor operatorii pentru pacientii internati 1n cadrut sectiei, taboratorutui, 

compartimentului cu respectarea dreptutui, medicutui de a o prescrie şi de a 

recomanda ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientilor; 

- hotărăşte oportunitatea continuării spitatizării în primete 24 de ore de ta internare; 

- răspunde de modul de completare şi întocmire a tuturor documentelor medicale 

etiberate în cadrut sectiei, laboratorutui, compartimentutui; 

- evaluează  performantele profesionate ale personalului aflat în subordine directă  

conform structurii organizatorice şi fişei postutui; 

- propune planut de formare şi perfectionare a personatutui aflat în subordine in 

conformitate cu legistatia 1n vigoare pe care îl supune aprobării managerului; 

- coordonează  activitatea de control a catitătii servicillor acordate de personatut 

medico-sanitar din cadrul sectiei, taboratorului, compartimeptului; 
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- răspunde de asigurarea conchţillor adecvate de cazare, igienă, atimentaţie şi de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale în cadrut secţiei, taboratorutui, 

compartimentului în conformitate cu normete stabitite de Ministerut Sănătăţii Publice; 

- asigură  monitorizarea şi raportarea indicatoritor specifici activităţii medicale, 

finanCiar-economici precum şi alte date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control din cadrul secţiei, taboratorului, compartimentului în 

conformitate cu reglementările legate în vigoare; 

- răspunde de respectarea prevederilor tegale privind drepturite pacientutui de către 

personatul medicat din subordine şi ia măsuri imediatecand se constată  Incălcarea 

acestora, potrivit dispoziţiitor tegate în vigoare; 

- asigură  respectarea prevederilor tegate în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţiatităţii datelor pacienţitor internaţi, informaţiitor şi 

documentetor referitoare la activitatea secţiei, laboratorutui, compartimentului; 

- urmăreşte incheierea contractelor de asigurare matpraxis de către personatut 

medicat din subordine; 

- propune protocoate specifice de practică  medicală  pe care să  le imptementeze la 

nivelut spitatutui secţiei, taboratorului, compartimentului cu aprobarea Consitiutui 

Medical; 

- răspunde de soluţionarea sugestiitor, sesizăritor şi rectamaţiitor referitoare la 

activitatea secţiei, laboratorutui, compartimentului; 

- are obligaţia să-şi desemneze un Intocuitor din răndut subordonaţilor pe perioada în 

care nu-şi pot Indeptini atribuţiile (absenţe din spitat în interesul serviciutui, concedii, 

în alte cazuri) şi de a aduce la cunoştinţă  Managerutui numele persoanei desemnate 

ca înlocuitor; 

- această  persoană  preia atribuţiile şefului de secţie, laborator, compartiment pe 

perioada absenţei acesteia, timp pentru care îşi asumă  1n scris prin semnătură  

responsabilităţite pentru care primeşte din partea şefului de secţie, laborator, 

compartiment; 

În caz contrar responsabilitatea se împarte în mod egat între cei 2 medici; 

- pentru rezolyarea oricăror probteme deosebite intocuitorut şefului de secţie, 

laborator, compartiment are obligaţia să  se consulte cu acesta şi să  informeze cât mai 

rapid persoana ierarhic superioară  ; 

- pentru toate deciziite luate în afara mandatutui expres şi fără  consultanţa personalut 

mai sus menţionat responsabititatea îi revine del drept şnlocdifdruţbi şefului de se-  ţie, 

laborator, compartiment; 2-9;4- 
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- şefii de sectie, laborator, compartiment au obligaţia de a lua toate măsurile pentru 

a putea fi contactaţi la orice oră  de către subordonaţi, Inlocuitori sau superiori. 

Numerele de telefon (fix, mobit) vor fi prezentate conducerii unităţii, care le va stoca 

într-un registru special depus la centrala telefonică. Aceste date nu vor fi comunicate 

public in scopul de a proteja titularii de excese sau de apeluri nefondate. 

- în caz de necesitate persoanelelndreptăţite să  controleze şefii de secţie, laborator, 

compartiment vor solicita legătura prin centrala telefonică; 
- şefii de secţie, laborator, compartiment au libertatea de a comunica aceste date 

oricărei persoane considerate în drept să  le cunoască; 
- să  asigure la nivelul fiecărei secţii, laborator, compartiment a unui registru de 

evidentă  a defecţiunilor tehnice 1n care vor fi consemnate ori de căte ori va fi 
necesar; 

- să  asigure existenta în cadru; fiecărei sectii, laborator, compartiment a unui registru 

de înregistrăre - ieşire privind documentele din circuitut unitătii; 
- şefii de secţie, laborator, compartiment au obligaţia de a anunţa imediat 
conducerea unităţii despre orice eveniment deosebit (situaţii profesionate, 
conflicte de muncă, situatii considerate ca fiind deosebite) apărute la nivelut secţiei 

taboratorului, compartimentului având responsabilitatea deplină  şi directă  1n cazul in 

care produc efect negativ pentru buna desfăşurare a activităţii secţiei sau instituţiei; 
- şefii de secţie, laborator, compartiment din cadrul spitatului au obligaţia să  
participe la şedinţele Consibului Medical; 

Art. 130 Atributii in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1226/2012 privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activitătile medicale: 

✓ controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie; 

✓ semnalează  imediat directorului adjunct economic şi şefului serviciului 
administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din 
activitătile medicale. 

Art. 131 Atributii in conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/2006 privind 

aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor asociate 

asistentei medicale in unitatile sanitare: 

a)organizează, controlează  şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, 
conform planului anual de supraveghere şi limitare a ţufectiilor asociate asistentef 

medicale din unitatea sanitară; 
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b)răspunde de activităţite desfăşurate de personalul propriu at sectiei, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecţittor asociate asistenţei medicate, etaborată  de 

serviciut/ compartimentut de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicate, 1n 

conformitate cu tegislaţia în vigoare; 

c)răspunde de depistarea şi raportarea ta timp a infecţfitor asociate asistenţei 

medicate; 

d)răspunde de respectarea potiticii de utitizare a antibioticetor, imptementată  1n 

unitatea sanitară; 

e)răspunde de efectuarea de către asistenta şefă  de secţie a triajului zitnic at 

personatutui din subordine şi dectararea oricărei suspiciuni de boată  transmisibită  

către serviclul/compartimentut de prevenire a infecţiitor asociate asistenţei 

medicale; 

f)în cazu; şefitor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de 

screening at pacienţitor pentru depistarea colonizărilor/infecţiitor cu germeni 

multipturezistenti, în conformitate cu prevederite programutui naţional de 

supraveghere şi control at infecţillor asociate asistenţei medicate; 

g)răspunde de tuarea deciziei de izotare/tip de precauţli şi de aplicarea ei, împreună  

cu serviciut/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

cu directorut medicat; 

h)răspunde de etaborarea proceduritor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infectiitor asociate asistenţei medicale pe secţie. 

Art. 132 Atributii in conformitate cu prevederile OMS nr. 446/2017 pentru 

aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor: 

✓ Monitorizeaza utilizarea resursetor sectiei/comp. si controteaza chettuielite 

sectiei/ comp., in scoput eficientizarii actutui medicat; 

✓ Asigura prin protocoale si regtementari interne coretarea consulturitor intra si 

extraspitalicesti; 

✓ Anatizeaza periodic si propune masuri pentru ametiorarea practicii sectiei/ comp. 

✓ Participa ta etaborarea planutui de imbunatatire a catitatii serviciitor medicate; 

✓ Face propuneri si isi asuma reatizarea obiectivetor specifice sectiei/ comp. pe care 

o /it conduce, in conformitate cu planut strategic si c9 iptaftul de imbunatatire 

catitatii serviciilor medicale. 
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Art. 133 Responsabilităţi privind Sistemul de Management aTCalităiifi  

✓ Propune potitici şi obiective pentru domeniut calităţii 

79 



✓ Îndeplineşte prevederile din documentele SMC 

✓ Identifică, raportează  şi tratează  conform procedurilor aprobate, produsele 

neconforme. 

✓ participa la proiectarea, realizarea si dezvoltarea sistemului de management al 

calitatii SMC); 

✓ cunoaşte şi respectă  documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile 

în activitatea depusă. 

✓ aloca cel putin o ora pe saptamana pentru participare la activitati de imbunatatire 

a serviciilor medicale. 

✓ raspunde pentru monitorizarea activitatii de imbunatatire a calitatii servicillor 

medicale. 

Art. 134 Atributii în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2003 

✓ Respectă  confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului 

medical, precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003. 

Toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigatillor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt 

confidenţiale chiar şi după  decesul acestuia; 

✓ informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai 

în cazul în care pacientul îşi da consimtământul explicit sau dacă  legea o cere în mod 

expres; 

asigura respectarea dreptului pacientului la tratament si Ingrijiri medicale 

Art. 135 Medicul şef de secţie cu profil chirurgical, are înafara sarcinilor 

prevăzute mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

- răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului şi a indicaţillor 

operatorii. 

- asigură  conditiile de organizare şi funcţionare a blocurilor operatorii, 

Art. 136 Medicul de specialitate are următoarele 

1. Examinează  bolnavii imediat la internare şi completează  foaia de observaţie în 

primele 24 ore, iar in cazuri de urgentă  foloseste investigaţiile parachnice efectuate 

am bulator; 
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2. Examinează  zitnic bolnavii şi consemnează  în foaia de observatie evoluţia, 

explorărite de taborator, atimentaţia şi tratamentut corespunzător; la sfărşitut 

internării întocmeşte epicriza; 

3. Prezintă  medicului şef de secţie, situatia botnavilor pe care îi are în îngrijire şi 

solicită  sprijinut acestuia ori de câte ori este necesar; 

4. Participă  la consulturi cu medicii din atte specialităţi şi in cazurite deosebite la 

examenele paractinice, precum şi la expertizete medicolegate şi expertiza capacităţii 

de muncă; 

5. Comunică  zilnic medicului de gardă  bolnavii gravi pe care îi are in grijă  şi care 

necesită  supraveghere deosebită; 

Cand sunt de garda au obligatia ca la schimbarea tratamentului unui pacient sa 

anunte medicul operator si medicut anestezist care a asigurat anestezia respectivutui 

pacient. 

6. intocmeşte şi semnează  condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi 

ingrijeşte; supraveghează  tratamentete medicate executate de cadrele medii, iar la 

nevoie le efectuează  personat; 

7. Recomandă  şi urmăreşte zitnic regimut atimentar al bolnavitor; 

8. Controtează  şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a botnavitor desfăşurată  

de personatul mediu, auxiliar şi etementar sanitar cu care tucreaza; 

9. Asigură  şi răspunde de apticarea tuturor măsurilor de igienă  şi antiepidemice, 

precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are in 

grijă; 

10. Raportează  cazurite de boti infecţioase şi boti profesionate potrivit dispoziţiitor în 

vigoare; 

11. Răspunde de disciptina, ţinuta şi comportamentut personalutui din subordine şi al 

bolnavitor pe care îi are în îngrijire;, 

12. Asigură  contravizita şi gărzile în secţie, potrivit programului stabilit prin 

Regutamentut intern si graficului de intocmit de către medicut şef de secţie sau in 

situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 

13. intocmeşte formele de externare ale bolnavitor şi redactează  orice act medicat, 

aprobat de conducerea spitalutui in legătură  cu bolnavii pe care îi are, sau i-a avut, în 

îngrijire; 

14. Răspunde prompt la toate solicitărite de urgenţă  şi la consulturite din aceeaşi 

secţie şi atte secţii şi colaborează  cu toţi medicii din 	 laboratnamip din 
. 	. 

spitat, în interesut unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavitor, 
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15. Acorda asistenta medicala de specialitate in ambulatoriul integrat al spitalului, in 

sistem integrat spital - ambulatoriul integrat, in cadrul programului normal de lucru. 

Activitatea integrata se desfasoara saptamanal sau lunar, in functie de modul de 

organizare aprobat de catre comitetul director din spital. 

15. Se preocupă  in permanentă  de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie 

la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine; 

16. Depune o activitate permanentă  de educaţie sanitară  a bolnavilor şi 

aparţinătorilor; 

17. Participă  la autopsii şi confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut 

în îngrijire. 

18. Asigură  protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienti infectati sau de personalul 

care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale; 

19. Răspunde de aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistenţei medicale; 

20. Răspunde de obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci cănd o 

infectie este prezentă  sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu 

definitiile de caz şi inainte de initierea tratamentului antibiotic; 

21. Răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei 

medicale; 

22. Consitierea pacientilor, vizitatorilor şi a personalului in legătură  cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infectiilor; 

23. Asigură  instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infectiilor asociate asistentei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infectii 

altor persoane, în special pacientilor; 

24. Asigură  solicitarea consultului de boli infectioase în situaţiile în care consideră  
necesar şi/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de 

utilizare a antibioticelor, implementată  în unitatea sanitară; 

25. Respectă  procedura de declarare a infectiilor asociate asistenţei medicale 

elaborată  de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate ingrijirilor 

medicale, in conformitate cu legislaţia in vigoare; 

26. Răspunde de derularea activitătii de screening al pacientilor în secţii de terapie 

intensivă  şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenti, în conformitate cu prevederile programului naţ cinal 
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supraveghere şi control at infecţiitor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

27. Comunică  infectia/portajut de germeni importanţi epidemiologie la transferut 

pacientitor săi 1n attă  secţie/altă  unitate medicată; 

28. Anuntă  prin toate mijloacele posibile, managerut spitatutui şi autorităţite 

competente în caz de incendiu sau atte catamităţi ivite în timput gărzii şi ia măsuri 

imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacete disponibite; 

IV. Medicul de specialitate din secţille cu profit chirurgical are, înafara sarcinitor de 

mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

1. Face parte din echipa operatorie în intervenţlite chirurgicate care se efectuează  

botnavitor aftaţi sub îngrijirea tui, potrivit indicaţiitor şi programului stabilit de 

medicut şef de secţie; 

2. Răspunde de înscrierea protocolutui operator 1n condica de intervenţii chirurgicate 

şi 1n foaia de observaţie a botnavutui; 

3. Informează  organete locate ale parchetului sau ale potiţiei asupra cazuritor de 

vătămare corporată  care ar putea fi rezuttatut unui act criminat; 

Art. 137 Medicul rezident are, în principal, următoarele sarcini: 

1. Desfăşoară  activitate în cadrul secţiei, conform sarcinitor prevăzute pentru medicut 

de specialitate; 

2. Darticipă  la activitatea din spitat - program în cursut dimineţii, contravizită  şi 

gardă, conform reglementăritorIn vigoare; 

3. Se preocupă  de ridicarea pregătirii sate profesionate în specialitate sub conducerea 

medicului şef de secţie. 

Art. 138 Medicul de gardă  din secţiile cu paturi are în principal următoarele 

sarcini: 

1. Răspunde - pentru perioada in care este de garda - de buna funcţionare a secţiitor 

şi de apticarea dispoziţillor prevăzute în regutamentut de organizare şi funcţionare a 

spitatului; 

2. Controtează  la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-

sanitar, existenţa mijloacetor necesare asigurării asistenţei medicate curente şi de 

urgenţă, precum şi predarea serviciutui de cadrete medii şi auxitiare care tucrează  in 

ture; 
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3. Supraveghează  tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare, iar 

la nevoie le efectuează  personal; 

4. Supraveghează  cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, 

mentionate in registrul special al medicului de gardă; 

6. Asigură  examinarea bolnavilor prezentati la camera de garda, participă  activ la 

stabilirea diagnosticului prin mijloace clinice şi paraclinice, ia decizii terapeutice 

medico-chirurgicale, colaborând cu ceilalti medici de gardă, consemneaza in registru 

, semneaza si parafeaza. 

7. Asigură  examinarea, diagnosticul, urmărirea evoluţiei şi a tratamentului, precum şi 

diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor pentru bolnavii internati, intervenind în caz 

de urgentă. 

8. Informează  şeful de secţie asupra oricărui eveniment special. 

9. Asigură  completarea documentelor medicale ( registru de prezentare in Camera de 

Gardă, foaia de prezentare urgentă, scrisoarea medicală  a pacientului rezolvat în 

urgentă, prescriptia terapeutică, completarea in Foaia de Observaţie a evolutiei 

bolnavilor internati, semnalarea scrisă  a complicatfilor apărute, a tratamentului 

aplicat, precum şi a consulturilor interdisciplinare solicitate). 

10. Completează  imediat foaia de observaţie a pacientului internat în urgenţă, 

specificănd criterille de internare, pentru care răspunde direct. 

11. Este reponsabil de tratamentul şi prescriptiile medicale acordate pacientului la 

camera de gardă, precum şi de decizia de a nu interna bolnavul, dacă  se consideră  că  

poate fi tratat ambulatoriu sau nu indeplineste criteriile de internare în urgenţă  
stabilite de şeful de secţie şi comunicate directorului medical. 

12. Decide transferul în altă  sectie, numai cu acordul primitorului; 

13. Informează  medicul sef de secţie in cazul necesitătii transferului în alt spital şi 

motivele care au dus la decizie. 

14. Anunţă  cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, 
medicului şef de secţie sau managerul, după  caz. De asemenea anuntă  şi alte organe, 

în cazul în care prevederile legale impun aceasta; 

16. Prezintă  şefului de secţie şi medicilor de gardă  din ziva următoare situatia 

pacientilor internati cu probleme medicale cat şi pacientii internati în sectia de 

terapie intensivă  sau transferati în alte secţil şi care au nevoie de consult de 

specialitate. 

17. Medicul de garda in secţia I de pneumologie este coordonatorul întregii echipe a 

serviciului de gardă  pe pneumologie, stabilind atributii, specifice fiecăruf fredic le 

84 
	

23şT 
7[12? 



gardă, fiind responsabil pentru activitatea medicată  şi administrativă  a secţiel, prin 

pretuarea temporară  pe parcursul gărzii a atribuţiitor şefului de secţie, pe carelnsă  îl 

informează  asupra oricărui eveniment special. 

18. Răspunde ta chemările care necesită  prezenţa sa în cadrut spitalutui şi cheamă  la 

nevoie atţi medici ai spitatului necesari pentru rezotvarea cazului; 

19. Intocmeşte foaia de observaţie a cazuritor internate de urgenţă  şi consemnează  în 

foaia de observaţie evoluţia bolnavitor internaţi şi medicaţia de urgenţa pe care a 

administrat-o; 

20. Asigură  internarea bolnavitor în atte secţii ate spitatului, care nu pot fi rezolvaţi în 

secţia respectivă, după  acordarea primului ajutor; 

21. Asigură  protejarea propriitor pacienţi de atţi pacienţi infectaţi sau de personalul 

care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de 

serviciut/compartimentut de prevenire a infecţlilor asociate asistenţei medicale; 

22. Răspunde de apticarea proceduritor şi protocoatetor implementate de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţigor asociate asistenţei medicale; 

23. Răspunde de obţinerea specimenetor microbiologice necesare atunci când o 

infecţie este prezentă  sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu 

definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentutui antibiotic; 

24. Răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

25. Consilierea pacienţitor, vizitatorilor şi a personalului 1n legătură  cu procedurite de 

prevenire a transmiterii infecţiitor; 

26. Asigură  instituirea tratamentutui adecvat pentru infectiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de serviciut/compartimentul de prevenire a 

infecţiitor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii 

attor persoane, în special pacienţilor; 

27. Asigură  solicitarea consultului de boti infecţioase 1n situaţiile în care consideră  

necesar şi/sau conform ghiduritor/protocoatelor locale, cu respectarea politicii de 

utitizare a antibioticetor, implementată  în unitatea sanitară; 

28. Respectă  procedura de declarare a infecţiitor asociate asistenţei medicale 

etaborată  de serviciut/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate Ingrijiritor 

medicale, în conformitate cu tegislaţia în vigoare; 

29. Răspunde de derutarea activităţii de screening al pacienţitor în secţii de terapie 

intensivă  şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţitor cu germeni 

multipturezistenţi, 1n conformitate cu prevederile programului naţiousiji  de 
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supraveghere şi control al infectillor asociate asistentei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibloticelor şi a antibioticorezistentel; 

30. Comunică  infectia/portajul de germeni importanti epidemiologie la transferul 

pacientilor săi în altă  sectie/altă  unitate medicală; 

31. Anuntă  prin toate mfiloacele posibile, managerul spitalului şi autoritătite 

competente în caz de incendiu sau alte catamităti ivite în timpul gărzii şi ia măsuri 

imediate de interventie şi prim ajutor cu mljbacele disponibile; 

32. Urmăreşte disciplina şi comportamentut vizitatorilor in zilele de vizită, precum şi 

prezenta ocazională  a altor persoane străine în spitat şi ia măsurile necesare; 

33. Intocmeşte la terminarea serviciului, raportul de gardă, pe care - l semneaza si 

parafeaza, în condica destinată  acestui scop, consemnând activitatea din sectie pe 

timpuI gărzii, măsurfie luate, defIcientele constatate şi orice observatii necesare, la 

terminarea garzii; 

25. Medlcul şef de garda - medicul de gardă  al Sectlei Clinice I de Pneumologie are 

obligatia de a efectua controlul hranei din punct de vedere organoleptic, cantitativ, 

calitativ: 

a) Indruma si controleaza modul cum angajatii blocului alimentar aplica si respecta 

normele igienico-sanitare; 

b) Verifica prin sondaj calitatea produselor alimentare etiberate de la magazia 

spitalului; 

c) Verifica modul de pastrare al alimentelor in bucatarie, pentru masa de seara; 

d) Controleaza hrana preparata, cu o jumatate de ora inainte de servirea ei, 

consemnand calitatea in caletuI blocului alimentar si avizand distributia acesteia; 

e) Controleaza recoltarea probelor alimentare; 

f) Controleaza modul de distribuire a mesei si transportul hranei de la bucatarie la 

oficii si de la acestea la bolnavi; 

g) Controleaza si urmareste calitatea hranei servite la bolnavi. 

Art. 139 Reglementari privind anunţarea apartinatorilor in legătură  cu decesul 

pacientului: 

Manipularea cadavrelor în cadrul spitalului se face după  cum urmează: 

a. 	DecesuI este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă  
care consemnează  ora decesului in foaia de observatie cu semnatură  şi parafă; 

medicul curant (sau 1n lipsa acestuia medicul de gardă  care a constatat_decesuI) 
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scrie epicriza de deces menţionând data comptetării acesteia, semnează  şi 

parafează. 

b. După  constatarea decesului, cadavrut este păstrat 2 ore 1n secţia unde a 

fost internat pacientut, 1ntr-o cameră  special amenajată. 

c. Anunţarea aparţinătoritor despre survenirea decesului se face numai 

după  2 ore de la constatarea acestuia de către medicut curant sau de 

către medicut de gardă  care a constatat decesul, după  un protocot special 

redactat. 

d. După  2 ore de ta deces, cadavrut este transferat ta morgă  de către 

infirmiera secţiei in care s-a produs decesul sau de infirmiera de serviciu şi este 

depus in frigiderul mortuar; este obligatorie existenţa în spitat cet puţin a unui 

frigider mortuar. 

f. 	Decedatut trebuie să  poarte (de preferinţă  pe antebraţ) o brăţară  de 

identificare cu: numele prenumete, vârsta, secţia unde a fost internat, ora 

decesului, numărut foii de observaţie ; 

Art. 140 Decedatut trebuie însoţit către serviciut de anatomie patologică  de 

următoarete acte: 

a. butetinul de Insoţire al decedatutui către serviciut de anatomie patologică  

care să  includă: numele, vârsta, uttimut domicitiu, data naşterii, CNP, data şi ora 

decesului, secţia unde a fost internat, numărul foii de observaţie, diagnosticut de 

deces, semnătura şi parafa medicului curant, toate acestea completate într-un 

bitet tipizat unic pentruIntreaga ţară  ; 

b. foaia de observaţie cu evoluţia completată  ta zi, inclusiv constatarea 

decesului (cu semnătura şi parafa) şi epicriza de deces (cu semnătura, parafa şi 

data efectuării) 

c. butetinut de identitate/cartea de identitate /paşaportul decedatutui. 

Foaia de observaţie şi actut de identitate al decedatutui vor fi aduse la serviciut de 

anatomie patologică  cet mai târziu pănă  ta ora 9 a dimineţii următoare survenirii 

decesului sau se ridică  de către un delegat al Prosecturii de la Birout de internări sub 

semnătură. 

PERSONAL MEDIU SANITAR 
E 
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Art. 141. Atributiite asistentilor medicali generatisti si a asistentitor medicati 

decurg din competentete certificate de actete de studii obtinute, ca urmare a 

parcurgerii unei forme de invatamint de speciatitate recunoscuta de lege. 

ln exercitarea profesiei, asistentut medical generalist si asistentul medical sunt 

abiLitati sa acorde ingrijiri generale de sanatate sau atta spectatitate decat cea de 

asistent medical generalist, are responsabititatea actelor intreprinse in cadrut 

activitatitor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

Art. 142 Asistent sef sectie 

Este cadrut responsabil de organizarea şi funcţionarea sectiei, de gestionarea 

Ingrijiritor, de animarea şi Incadrarea echipei de ingrijiri, conform potiticil de 

Asistenta şefă  din secţie este subordonată  medicutui şef de secţie şi asistentei 

medicale sefe pe unitate şi are relatil funcţionate cu compartimentete din cadrut 

unităţii sanitare şi de cotaborare cu asistentii şefi din atte secţii ate 

Are în principal următoarele atribuţii: 

1. Organizează  activităţile de tratament, explorări funcţionale şi ingrijire din sectie, 

asigură  şi răspunde de calitatea acestora, 

2. Stabileşte sarcinite de serviciu ale Intregutui personal din subordine din secţie, pe 

care le poate modifica informând medicul şef de secţie, 

3. Coordonează, controtează  şi răspunde de calitatea activitătti desfaşurată  de 

personatut din subordine în cete 3 ture, 

4. Evaluează  şi apreciază  ori de câte ori este necesar, individuat şi globat, activitatea 

personatutui din secţie, 

5. Organizează  împreună  cu asistenta sefa pe unitate şi cu consultarea 

reprezentatutui cotegiutui asistenţitor medicati, testări profesionale periodice şi 

acordă  catificativele anuate, pe baza catităţii activităţii, rezuttateLor obtinute La 

testare, 

6. Participă  ta setectarea asistenţitor medicati şi a personatutui auxitiar prin concurs, 

propune criterii de salarizare pentru personalut din subordine, potrivit 

regtementăritor tegate în vigoare, 

7. Supraveghează  şi asigură  acomodarea şi integrarea personatutui nou Incadrat în 

vederea respectării sarcinitor din fişa postutui, 

8. Controtează  activitatea de educaţie pentru sănătate reatizatăidesfăşurată  de 

aststentii medicati şi surorile medicale, 

9. Informează  medicul şef de sectie şi după  caz directorul medical,---desprţ  

evenimentete deosebite petrecute în timput turelor, 
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10. Aduce la cunoştinţa asistentei sefe pe unitate, absenţa temporară  a pesonalutui 1n 

vederea suplinirii acestuia potrivit reglementăritor tegate în vigoare, 

11.Răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, tenjerie şi atte materiale 

sanitare necesare şi de 1ntreţinere şi Intocuirea acestora conform normelor stabitite 1n 

unitate, 

13. Asigură  procurarea medicamentetor curente pentru aparatut de urgenţă  at secţiei, 

controlează  modul în care medicaţia este pretuată  din farmacie, păstrată, distribuită  

şi administrată  de către asistentete şi surorite medicate din secţie, 

14. Reatizează  autoinventarierea periodică  a dotării secţiei conform normelor 

stabilite 1n colaborare cu asistenta sefa pe unitate şi delegă  persoana care răspunde 

de aceasta faţă  de administraţia instituţiei, 

15. Controlează  zilnic condica de prezenţă  a personatului şi contrasemnează, 

16. Răspunde de întocmirea situatiei zitnice a mişcării bolnavitor şi asigură  predarea 

acestora la birout de internări, 

17. Anatizează  şi propune nevoite de perfecţionare pentru categorlite de personal din 

subordine şi le comunică  asistentei sefe pe unitate. 

18. Organizează  şi participă  zilnic la raportul asistenţilor şi surorilor medicale din 

secţie, la raportut de gardă  cu medicii şi la raportut tunar organizat de directorul 

medicat cu asistenţii şefi de secţie, 

19. Participă  la vizita efectuată  de medicul şef de secţie, 

20. Organizează  instruirite periodice ate Intregutui personat din subordine privind 

respectarea normelor de protecţia muncii, 

21. Se preocupă  de asigurarea unui ctimat etic faţă  de botnavi pentru personatut din 

subordine, 

22. Asigură  păstrarea secretutui profesionat şi oferă  informaţii aparţinătoritor, numai 

în interesut botnavilor, 

23. In cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună  cu medicul şef de secţie, ore 

suplimentare conform reglementărilor tegate şi informează  asistenta sefa pe unitate. 

24. In cazut constatării unor acte de indisciptină  la pesonatut din subordine, în cadrut 

secţiei, decide asupra modutui de rezolvare şi/sau sancţionare a personatutui vinovat 

şi informează  medicul şef at secţiei, asistenta sefa pe unitate şi conducerea unităţii, 

25. Intocmeşte graficut concediitor de odihnă, informează  medicul sef de sectie si 

asistenta sefa pe unitate, răspunde de respectarea acestuia şi asigură  Intocuirea 

personatului pe durata concediutui, 
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26. Coordonează  organizarea şi reatizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor 

postliceale sanitare InsotItl de instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de 

comun acord cu scoala, 

27. Işi desfăşoară  activitatea sub coordonarea medicului şef de sectie şi a asistentei 

sefe pe uniatate. 

28. Asistent şef din sectifie chirurgicale care au instalatie proprie de sterilizare, are 

inafara sarcinilor prevăzute mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

29. Organizează  şi răspunde de calitatea şi controlul activitătil de pregătire, 

sterilizare şi utilizare a materialelor şi instrumentarului folosit in sectie; 

30. Organizează, controlează  şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi 

antisepsie stabilite pentru blocurile operatorii, sălile de pansamente şi saloanele 

bolnavilor; 

31. Responsabilitatea asupra confidentialitatil datelor referitoare la bolnavii avuti in 

ingrijire, respectand confidentialitatea datelor despre pacient şi a confidentialitătii 

actului medicat, precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 

46/2003; 

32. Insusirea si respectarea legislatiei sanitare, a normelor de etica si deontologie 

medicala. 

33. Cunoaşte şi respectă  politica managementului referitoare la calitate; 

34. Cunoaşte şi respectă  documentele Sistemului de Management al Calitătii 

aplicabile în activitatea depusă; 

35. Participă  activ la realizarea obiectivelor generale ale calitătli stabilite de 

management şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

36. Prelucrează  procedurile şi protocoalele de prevenire a infectiilor asociate 

asistentei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din sectie şi răspunde de 

aplicarea acestora; 

37. Răspunde de aplicarea precautiunilor standard şi specifice de către personalul 

sectiei; 

38. Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de 

respectarea regulilor de tehnică  aseptică  de către acesta; 

39. Controlează  respectarea circuitelor functionale din sectie; 

40 Răspunde de starea de curătenie din sectie; 
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41.Transmite directorului de îngrijiri necesarut de materiate de curăţenie, 

consumabite, dezinfectanţi, etaborat în concordanţă  cu recomandărite serviciutui de 

prevenire a infecţiitor asociate asistenţei medicale; 

42. Controtează  respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

43. Supraveghează  şi controtează  activitatea în oficiut atimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea atimentetor, în special la bucătăria dietetică, tactariu, 

biberonerie etc.; 

44. Supraveghează  calitatea prestaţiitor efectuate la spălătorie şi sesizează  

directorului de îngrijiri orice deficiente constatate; 

45. Verifică  igiena botnavitor şi a insoţitorilor şi face educaţia sanitară  a acestora; 

46. Urmăreşte efectuarea examenului organoteptic at atimentetor distribuite 

botnavitor şi Insoţitoritor şi te îndepărtează  pe cete necorespunzătoare, situaţie pe 

care o aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri; 

47. Constată  şi raportează  directorului de îngrijiri deficienţe de igienă  (atimentare cu 

apă, instataţii sanitare, incătzire); 

48. Coordonează  şi supraveghează  operaţiunite de curăţenie şi dezinfecţie; 

49. Participă  la recottarea probetor de evatuare a eficienţei curăteniei, dezinfectiel şi 

steritizării impreună  cu echipa serviclului/compartimentutui de prevenire a infectiitor 

asociate asistenţei medicale; 

50. Asigură  necesarut de materiate (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, 

echipament de unică  folosinţă) şi coordonează  în permanentă  respectarea de către 

personat şi Insoţitori a măsurilor de izotare şi controlează  pretucrarea botnavitor la 

internare; 

51. Anunţă  la serviciut de internări tocurile disponibile, urmăreşte internarea corectă  

a botnavilor în functie de infectiozitate sau receptivitate; 

52. Coordonează  şi verifică  apticarea măsurilor de izotare a botnavitor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contactitor, în conformitate cu ghidut de 

izolare etaborat de şeful serviciutui/coordonatorut compartimentului de prevenire a 

infecţiitor asociate Ingrijiritor medicale; 

53. Instruieşte personatut din subordine privind autodectararea imbotnăvirilor şi 

urmăreşte apticarea acestor măsuri; 

54. Semnatează  medicutui şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurite de boti 

transmisibite pe care le suspicionează  în rândul personatului; 



55. Instruieşte şi supraveghează  personalul din subordine asupra măsuritor de igienă  

care trebuie respectate de vizitatori şi personalut spitatutui (portut echipamentutui, 

evitarea agtomerării în sabane); 

56. Verifică  şi răspunde de modul de manipulare a tenjeriei botnavilor, cotectarea şi 

păstrarea tenjeriei murdare, dezinfectia tenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportut 

tenjeriei murdare, transportul şi păstrarea tenjeriei curate; 

57. Verifică  şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi 

neinfecţioase, de depozitare a tor pe sectie, de modul de transport la depozitut 

centrat; 

58. Controlează  şi instruieşte personatut din subordine asupra echipamentutui de 

protectie şi comportamentutul igienic, precum şi asupra respectării normetor de 

tehnică  aseptică  şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciptinare în cazurite de 

abateri; 

59. Răspunde de elaborarea proceduriLor şi protocoatelor de prevenire şi timitare a 

infecţiitor asociate asistenţel medicate pe secţie, în functie de manevrele şi 

procedurite medicale identificate cu risc pentru pacienti, şi se asigură  de 

imptementarea acestora; 

60. Răspunde de întocmirea şi completarea registruLui de monitorizare a infecţfilor 

asociate asistenţei medicate pe secţie; 

61. Răspunde de întocmirea şi completarea registrutul de expunere accidentală  la 

produse biologice pe secţie. 

Art. 143. Asistent medical 

Are atribuţii ce decurg din competenţele certificate de actete de studii obţinute, ca 

urmare a parcurgerii unei forme de Invăţământ de speciatitatea recunoscut de lege. 

În exercitarea profesiei, asistentut medical are responsabititatea actetor intreprinse în 

cadrut activităţitor ce decurg din rolut autonom şi detegat. 

Sarcini generale: 

1. cunoaşte structura şi organizarea activităţii din secţie / compartiment. 

2. respectă  circuitete funcţionate din secţie / compartiment (în funcţie de specific) 

pentru: 

- personat, medicamente, Laborator; 

- tenjerie, atimente, vizitatori. 

3. contribuie la stabitirea cadrutui optim de tucru cu echipa medicată  şi cu pacientut. 

4. cunoaşte complexitatea activităţii şi tehnicitor speciate de ingrijire ale pacientutuL—

In funcţie de necesităţi. 
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5. recunoaşte gradut de autonomie în cadrul responsabilităţitor profesionate. 

6. cunoaşte criteriite de detimitare a manifestăritor, semnetor şi simptometor pe 

termen scurt, mediu şi lung. 

7. cunoaşte manevrete medicale şi de cotaborare medic asistent medicat. 

8. la intrarea in tura, preia informatii despre starea pacientitor, verifica fiecare saton. 

9. masoara şi noteaza in F.O. valorile funcţiilor vitale, vegetative ate pacientutui 

(temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate 

corporată, tatie). 

10. participă  la raportut de gardă  al sectiei organizat de asistenta sefa şi semnatează  

acesteia toate aspectete deosebite cu privire la evolutia si îngrijirea bolnavitor, 

incidentele si evenimentele deosebite petrecute in timpul turetor; 

11. efectueaza planificarea activitătii proprii in functie de priorităti si in coretatie 

cu programuI celortaIte servicii de speciatitate; 

12. se adaptează  la situatiite neprevăzute care pot interveni in timput programului 

de tucru; 

13. se preocupă  de aprovizionarea ritmică  si la timp cu toate bunurite, 

medicamentele si materialete necesare bunutui niers al activităţitor medicate, 

administrative si tehnice pe care te desfasoara; 

14. preia pacientut nou internat şi insotitorut acestuia (in functie de situatie), 

verifica toaleta personată  şi tinuta de spitat si ajută  la acomodarea acestuia la 

conditiile de cazare; 

15. supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie a obiectelor 

personale ale botnavului pe baza de inventar; 

16. obiectele de vatoare vor fi depuse (la solicitarea bolnavutui) la locut stabilit de 

conducerea spitalutui, conform procedurii aprobate; 

17. informează  asupra obligativitătil respectării regutamentului de ordine interioare 

(inclusiv respectarea programului de vizite de către aparţinători; 

18. verifică  şi răspunde de ataşarea la FOCG/FSI a angajamentutui de respectare a 

normetor de conduită  pe parcursul spitatizării pacientului şi Consimtământutui 

informat al pacientutui şi a rezuttatelor de la investigatiile efectuate - 

Consimţământul informat al pacientului, famitiel sau reprezentantului Legal pentru 

internare (Legea 95/2006 cap. III, art. 649-651 Acordut pacientutui informat); 

19. participă  la asigurarea unui climat etic şi de sigurantă  in salon, răspunde de 

crearea unei atmosfere de acceptare reciprocă  din parţea bolnavilor din sitân 
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respectarea orelor de odihnă  şi somn, păstrarea Iiniştii necesare pentru confortul 

psiho-social, respectarea interzicerii fumatului; 

20. verifică  inregistrarea corectă  a informatillor care formează  Setul minim de date 

ale pacientului (inclusiv datele de contact ale apartinătorilor - nr telefon), atât in 

formatul pe suport de hârtie căt şi in format electronic; 

21. preia sarcinile de serviciu ale registratorului medical, după  terminarea 

programului de lucru al acestuia sau in lipsa acestuia (concediu de odihnă, fără  plată, 

medical, etc) 

22. cunoaşte şi respectă  accesul limitat la informatille electronice cu privire la 

pacient, conform reglementăritor interne (parolă  de acces la aplicatia din sistemul 

informatic); 

23. prezintă  medicului de salon bolnavul pentru examinare, ajută  medicul la 

realizarea examenutui rnedicat şi IL informează  despre starea pacientului observat la 

internare şi/sau pe perioada internării (prezintă  vatorite functiilor vitale); 

24. organizează  şi asigură  transportut pacientului la consulturi clinice şi investigatii, 

it insoteste la cabinetele de specialitate sau, dacă  starea pacientului permite, asigură  

insotirea acestora de către infirmieră; 

25. asigură  şi răspunde de securitatea FSZ/FQCG care va insoti intotdeauna 

pacientut pe parcursuL consulturilor interdisciptinare şi investigatiitor paraclinice, 

când pacientul va fi insotit de infirmier sau asistentut medical. (nu se inmânează  

pacientului sau insotitorului); 

26. participă  la vizita medicului şefului de sectie, notează  recomandările medicale 

privind rolut delegat şi execută  autonom, in limita competentei, indicatiile cu privire 

la efectuarea explorărilor diagnostice şi a tratamentutut, regimului alimentar şi igiena 

pacientitor şi le predă  turelor următoare prin raportut scris at serviciului; 

27. la terminarea serviciutui efectuează  predarea individuală  a bolnavitor (verbal) -

la patul acestora şi scris in registrul de predare (raport de gardă), privind urmărirea şi 

continurea procesului de tratament, explortri functionale şi ingrijire; 

28. răspunde de preluarea medicatiei din farmacie conform prescriptiei medicale, 

asigură  păstrarea, distribuirea şi administrarea conform indicatiilor medicale şi 

proceduritor interne; 

29. administrează  personal, conform indicatiilor medicale, medicamentele prescrise 

pacientitor, inclusiv medicatia per os şi ajută  medicut la realizarea tratamentelor  care  
nu intră  in competenta sa; 

23 

94  
 2/ w,:(972 



23'4- 
27 	In 2077 

30. respectă  managementul cazului de accident prin expunere la sânge, pentru 

toate tipurile de administrare a medicamentelor, efectuarea perfuziilor, transfuziilor, 

efectuarea de pansamente. 

31. efectuează  întreaga activitate terapeutică  In condiţii de igienă, asepsie, 

dezinfecţie, sterilizare ,cu menţinerea măsurilor de prevenire, supraveghere şi 

control al infecţiilor intraspitaliceşti şi asociate asistenţei medicale. 

32. cunoaşte si respectă  pentru administrarea substanţei medicamentoase: modul de 

administrare prescris de medic, dozajul, orarul, ordinea de administrare, 

incompatibilitatea şi interacţiunile dintre substanţete medicamentoase, timpii de 

execuţie, frecvenţa de administrare, contraindicaţiile, efectele secundare, eficienţa 

administrării 

33. organizarea mediului ambiant pentru examinare: luminozitate, temperatură, 

intimitatea pacientului. 

34. sesizează  medicului orice reacţie adversă; 

35. efectuează  pregătirea psihică  şi fizică  a pacientului pentru examinare clinică, 

recoltarea produselor biologice şi patologice, investigatii paraclinice efectuează, la 

recomandarea medicului; 

36. prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic, 

respectând protocoalele de practică  aprobate, eticheteazaă  colectează, asigură  şi 

răspunde de transportul acestora la laborator; 

37. răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneazi in documentele 

specifice de ingrijire, atăt pe suport de hărtie cât şi electronic (FSZ/FOCG, Decontul 

de cheltuieli al pacientului, Foaia de temperatură, Fişa de ingrijiri, Planul/raportul de 

tratament, explorări functionale şi ingrijiri) privind procedurile cuprinse in sistemul 

DRG, tratamentele şi ingrijirile acordate pacientului; 

38. consemnează/descarcă  zilnic in fişa electronică  a pacientului consumurile de 

materiale sanitare şi medicamente, aferente procedurilor pe care le aplică  si 

raspunde de exactitatea datelor; 

39. pregăteşte materialele necesare şi efectuează  pansamente şi bandaje, la 

indicatia medicului; 

40. pregăteşte şi efectuează  clisme in scop explorator, evacuator şi terapeutic; 

41. supraveghează  bolnavul transfuzat, aplică  conduita terapeutică  de urgentă  in 

cazut accidentelor posttransfuzionale conform competentelor autonome prevăzute in 

procedura aprobată, şi anuntă  urgent medicul; 
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42. efectuează  şi alte atributii de ingrijire tehnico-medicale specifice profilului 

clinic al sectiei; 

43. efectuează  in caz de urgentă  resuscitare cardio-respiratorie (ABC); 

44. se ingrijeşte de asigurarea altmentatiei bolnavilor conform regimului alimentar 

stabilit de medic şi răspunde de alimentarea bolnavilor in situatii de dependentă; 

45. cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentattei pacientului. 

46. cunoaşte obiectivele şi tipurile de regimuri dietetice. 

47. cunoaşte orarul şi distribuirea meselor, a alimentelor, în functie de starea 

generală  şi particulară  a pacientului (alimentare artificiala, pasivă, activă). 

48. efectuează  bilantul hidric. 

49. sesizează  mediculul orice intolerata alimentară; 

50. supraveghează  modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor in vederea 

respectirii disciplinei, odihnei şi igienei, conform regulamentului de regulă  interioară; 

51. supraveghează  in permanentă  starea pacientilor, măsoară  şi inregistrează  

valorite functiilor vitale in foaia de observatie, observă  simptomele şi starea 

bolnavului şi informează  medicul asupra oricărei modificări in evolutia pacientilor; 

52. efectuează  monitorizarea specifică  a bolnavului, la recomandarea medicului; 

53. pregăteşte pacientul pentru externare; 

54. acordă  ingrijiri specifice bolnavilor aflati in stare terminală  şi informează  

medicul cu privire la evolutia acestora; 

55. in caz de deces, constatat de medic, inventariază  obiectele personale şi 

intocmeşte proces verbal, identifică  cadavrul - inscriptionează  eticheta de 

identificare a cadavrului pe care o fixează  la antebraţ, 

56. organizează  transportul cadavrului la morga spitalului insoţit de Fişa de insolire 

a cadavrului cornpletată  de medic; 

57. răspunde cu promptitudine la solicitările pacientilor; dacă  starea bolnavului o 

impune, anuntă  imediat un medic; 

58. răspunde in timp util in cazul chemării şi imediat in cazul alarmei generale; 

59. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o 

perioadă  anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, 

cum ar ft deces in familie, imbolnăviri etc.); 

60. efectueaza periodic sau ori de cate ori este nevoie controale pe sectie pentru a 

depista eventuale riscuri pentru ce ar putea pune in pericol integritatea pacientului; 
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61. aduce la cunostinta conducatorului locutui de munca orice defectiune tehnica 

sau alta situatie care constituie un pericot de accidentare sau imbolnavire 

profesionala; 

62. anunta conducerii orice defectiune tehnica ce ar putea pune in percol viata si 

siguranta pacientilor; 

63. utilizeaza echipamentut individuat de protectie din dotare, corespunzator 

scoputui pentru care a fost acordat; 

64. refuza intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in 

pericot de accidentare sau imbolnavire profesionata persoana sa sau a cetortalti 

angajati. 

65. se preocupa de actualizarea cunostintetor profesionate, prin studiu individuat 

sau alte forme de educatie continua si conform cerintetor postului. 

66. participa la procesu; de formare a viltoritor asistenti medicali; 

67. participă  sub îndrumarea medicitor la cercetarea 1n domeniut medicat şi at 

Ingrijirilor pentru sănătate (asistent medicat generatist licenţiat - conf. OG 144/2008 

art.6 litera f). 

68. Responsabilitatea asupra confidentiatitatii datelor referitoare la bolnavii avuti in 

ingrijire, respectand confidenţialitatea datetor despre pacient şi a confidenţiatităţii 

actutui medical, precum şi celetatte drepturi ate pacientutui prevăzute în Legea 

46/2003; 

69. Insusirea si respectarea tegistatiei sanitare, a normetor de etica si deontologie 

medicata; 

70. Cunoaşte şi respectă  politica managementutui referitoare la calitate; 

71. Cunoaşte şi respectă  documentele Sistemutui de Management at Catităţii 

apticabile în activitatea depusă; 

72. Participă  activ la realizarea obiectivelor generale ate calităţii stabilite de 

management şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

73. Execută  orice alte sarcini stabiliteIn fişa postului de către medicut şef de secţie 

sau la solicitarea unui cadru superior. 

Art. 144 Competentele asistentutui medical: 

1.5tabiteşte priorităţite privind îngrijirea şi întocmeşte planut de îngrijire; 

2. Efectuează  următoarete tehnici la indicatia medicutui: 

- tratamente parenterate; 

- transfuzii; 

- puncţii arterio-venoase; 	 2.5- 
2 7. 111I-  7.072  
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- vitaminizări; 

- imunizări; 

- testări biologice; 

- probe de compatibibtate; 

- recoltează  probe de laborator; 

- sondaje şi spălături intracavitare; 

- pansamente şi bandaje; 

- tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei; 

-clisme 1n scop terapeutic şi evacuator; 

- interventli pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, 

vibratie, tapotări, frectii, etc.); 

- intubează  in situatii de urgentă, numai bolnavut internat la sectia ATI; 

- oxigenoterapie; 

- resuscitarea cardio-respiratorie; 

- aspiratia traheobronşică; 

- urmăreşte drenajul prin aspiratie continuă; 

- ingrijeşte bolnavul cu canulă  traheo-bronşică; 

- băi medicamentoase, prişnite şi cataplasme; 

- mobilizarea pacientutui; 

- măsurarea functillor vitale; 

- pregătirea pacientului pentru explorări functionate; 

- pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice; 

- îngrijirea ochitor, mucoasei nazate, a mucoasei bucale, etc. 

- prevenirea şi combaterea escarelor; 

- montează  sonda vezicată  iar la bărbati numai după  ce sondajul initial a fost efectuat 

de medic; 

- calmarea şi tratarea durerii; 

- urmăreşte şi catculează  bilantul hidric; 

- supraveghează  nou-născutut aflat 1n incubator; 	 2 "33,- 

2 7, 
- stimulează  tactil nou-născutul, etc.; 	 2022 	

_ _ 

- măsurători antropometrice; 

- verifică  şi răspunde de existenta benzii de identificare a pacientutui. 

Art. 146 Atributiile Asistentilor Medicali in conformitate cu prevederile OMS 

nr.1101/2016 
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- imptementează  practicite de ingrijire a pacienţitor in vederea controtului 

infecţiitor; 

- se famitiarizează  cu practicite de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiitor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată  durata internării pacienţitor; 

identifică  infecţiite asociate asistenţei medicale; 

- investighează  tiput de infecţie şi agentut patogen, impreună  cu medicul curant; 

- respecta regtementarite privind prevenirea, controlut si combaterea infectiilor 

asociate asistenţei medicate, a conditiilor igienico-sanitare. 

- propune medicutui sef de sectie planificarea aprovizionarii cu materiale necesare 

prevenirii infectiilor nozocomiale si mentinerii starii de igiena. 

- controteaza permanent curatenia sabanetor si grupuritor sanitare si dezinfectia in 

sectie. 

- urmareste aplicarea masurilor privind sterilizarea, dezinfectia, curatenia, izolarea 

bolnavitor, carantinarea sectiei, precum si atte masuri de prevenire a infectiilor ce 

cad in competenta sa sau a personatului in subordine. 

- supravegheaza efectuarea corecta a steritizarii in sectie, instruieste si controleaza 

personalul in subordine privind pregatirea materiatelor ce urmeaza a fi sterilizate, 

pastrarea materiatetor sterite si utitizarea lor in timita termenutui de vatabilitate. 

- supravegheaza pregatirea materialelor pentru sterilizarea centratizata si 

semnateaza medicutui sef de sectie defectiunite pe care le constata la materiatele si 

obiectete primite de la statia centrata de steritizare (neentaseitatea casotetelor, lipsa 

testetor sau teste aratand ineficienta sterifizarifi. 

- organizeaza si supravegheaza pregatirea saloanetor pentru dezinfectfile periodice 

(cictice). 

- participa conform indicatfitor laboratorutui de bacteriologie la recottarea probetor 

de mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si steritizarii. 

- urmareste in permanenta respectarea de catre personat si insotitori a masurilor de 

izotare. 

- urmareste internarea corecta a botnavitor in functie de grupete de varsta, 

infectiozitate sau receptivitate, conform indicatiilor sefului de sectie. 

- urmareste aplicarea masurilor de izolare a botnavilor cu caracter infectios si a 

masurilor pentru supravegherea contactilor. 

- instruieste personalul din subordine privind autodectararea imbolnavirilor si 

urmareste aplicarea acestor masuri. 
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- semnateaza medicutui sef de sectie cazurite de boti transmisibile pe care te observa 

in randut personatutui. 

- instruieste si supravegheaza personalul in subordine asupra masuritor de igiena care 

trebuie respectate de vizitatori si personatut spitatutui care nu tucreaza la paturi 

(portul echipamentutui, evitarea agtomerarii in saloane, etc.). 

- instruieste personatut privind schimbarea ta timp a tenjeriei botnavitor, colectarea 

si pastrarea tenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriel de la botnavii infectiosi, 

transportul si pastrarea rufariei curate (sterite, pentru nou - nascut), etc. 

- urmareste ca personatut care transporta si distribuie atimente sa poarte 

echipament de protectie a atimentetor. 

- controteaza si instruieste permanent personatut din subordine asupra tinutei si 

comportamentului igienic cat si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si 

propune medicutut sef de sectie masuri disciplinare in cazurtle de abateri. 

- se familiarizează  cu practicite de prevenire a aparitiei şi răspândirii infectiilor şi 

apticarea practicitor adecvate pe toată  durata internării pacientilor; 

- mentine igiena, conform politicilor spitatului şi practicitor de ingrijire adecvate din 

saton; 

- monitorizează  tehnicite aseptice, inclusiv spătarea pe măini şi utitizarea izotării; 

- informează  cu promptitudine medicul de gardă  1n tegătură  cu aparitta semnetor de 

infectie la unut dintre pacientil aftati in ingrijirea sa; 

- initiază  izotarea pacientutui şi comandă  obtinerea specimenelor de la toti pacientii 

care prezintă  semne ate unei boli transmisibite, atunci cănd medicul nu este 

momentan disponibit; 

- timitează  expunerea pacientutui la infectii provenite de la vizitatori, personalul 

spitatutui, atti pacienti sau echipamentul utitizat pentru diagnosticare; 

- investighează  tipul de infectie şi agentut patogen, Impreună  cu medicul curant; 

- participă  ta pregătirea personatutui; 

- participă  ta investigarea epidemiitor; 

- asigură  comunicarea cu institutille de sănătate publică  şi cu alte autorităti, unde 

este cazut. 

Art. 147 Atributiile asistentilor medicali in conformitate cu prevederile OMS 

nr.1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale: 

a) aplică  procedurile stiputate de codut de procedură; 	
1 
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b) aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza natională  de date privind 

deşeurile rezultate din activităti medicale. 

Art. 148 Atributille asistentel medicale conform O.M.S. nr. 1761/2021 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia şi sterilizarea în unitătile 

sanitare publice şi private, evaluarea eficacitătii procedurilor de curătenie şi 

dezinfecţie efectuate 1n cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia 

mâinilor în functie de nivelul de risc, precum şi metodele de evalmare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficientei acestuia. 

Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip I, utilizate pentru: 

a)dezinfectia igienică  şi chirurgicală  a mâinilor prin spătate; 
	 Ji 	 

Art. 149 Atributille conform H.G. 1103/2014 în domeniul protectiei copilului - 

in prevenirea şi interventia în cazurile de copii aflati 1n situaţie de risc de părăsire 

sau părăsitiln unităţi sanitare: 

1. La internarea în unitatea sanitară  are obligatia de a solicita gravidei actul de 

identitate şi de a realiza o copie fată/verso a acestuia, care se ataşează  la Foaia de 

observatie; 

2. să  completeze în Foaia de observatie adresa din cartea de identitate a mamei, iar 

în situatia în care aceasta a fost transportată  cu ambulanta se consemnează  adresa 

intervenţiei conform Fişei de urgentă  prespitalicească  şi se anexează  o copie a 

acesteia la Foaia de observatie; 

3. să  informeze asistentul social cu privire la internarea unei mame care se află  în 

situatie de risc social; 

4. să  informeze asistentul social cu privire la internarea unui copil ce prezintă  semne 

de abuz/neglijare/exploatare şi să  consemneze în Foaia de observatie sintagma "in 

atentia asistentului social - copit victimă  a abuzului/neglijării/exploatării". 

5. să  informeze mama internată  fără  act de identitate cu privire la obligatia 

prezentării actului de identitate şi, după  caz, a certificatului de naştere al copilului în 

termen de 24 de ore de la internare; 

6. să  informeze gravida/mama cu privire la faptul că  nu poate părăsi unitatea 

sanitară  fără  bilet de învoire semnat de medicul curant al copilului şi, după  caz, 

medicul curant al mamei sau fără  biletul de externare; 

7. În situatia internării copilului, are obligatia de a solicita părintelui sau, după  caz, 

ocrotitorului Legal sau Insotitorului atât actul de identitate al acestuia, cât şi 

b)dezinfectia igienică  şi chirurgicală  a mâinilor prin frecare. 
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certificatul de naştere at copilului şi de a reatiza copii ate acestora, care se ataşează  

la Foaia de observaţie; 

8. În situaţia în care părintete sau, după  caz, ocrotitorut Legal sau insoţitorut nu 

prezintă  actul de identitate sau, după  caz, certificatul de naştere al copilului are 

obligaţia să  consemneze 1n Foaia de observaţie sintagma "in atenţia asistentutui 

social." şi să  anunţe Compt. de Asistenţă  Sociată  în maxim 1 zi Lucrătoare; 

9. în cazul in care se mama se află  in situaţie de risc sociat (imposibilitatea de a 

dectara naşterea copilului şi/sau a se ocupa de creşterea sau ingrijirea acestuia 

întucât nu deţine certificat de naştere sau act de identitate) are următoarele 

obligaţii: 

10. a)să  solicite mamei completarea Formularului-dectaraţie prevăzut în anexa ; 

11. b)să  ataşeze la Foaia de observaţie formularul-dectaraţie; 

12. c)să  fotografieze mama şi să  aptice fotografia pe Formutarut-declaraţie; 

13. d)să  solicite organului de poLiţie competent la care este arondată  unitatea 

sanitară  desemnarea unui reprezentant care să  se deptaseze de urgenţă  la sediut 

unităţii sanitare in vederea identificării gravidei/părintelui/ocrotitorutui 

legat/Insoţitorutui care nu deţine act de identitate; 

14. În situaţia in care gravida/mama, din pricina infirmităţii, a bolii sau din orice 

alte cauze nu poate completa Formularut-dectaraţie, asistentut medicat completează  

formutarut şi face menţiunea despre această  împrejurare, menţiunea astfet făcută  

ţinând toc de semnătură; 

15. are obligaţia de a informa asistentut sociat din unitatea sanitară  cu privire la: 

a)dispariţia mamei sau, după  caz, a ocrotitorutut legal/Insoţitorutui; 

b)revenirea mamei sau, după  caz, a ocrotitorutui legal/Insoţitorutui; 

c)eliberarea biletelor de învoire pentru mamă/ocrotitor tegat/Insoţitor sau transferul 

în attă  unitate sanitară; 

d)internarea unui copit singur sau prin transfer din attă  unitate sanitară  fără  Insoţitor; 

e)orice attă  informaţie retevantă  pentru prevenirea şi intervenţia in situaţiile de risc 

de părăsire a copilului; 

16. are obligaţia de a informa medicut de gardă  sau medicut curant asupra absenţei, 

din unitatea sanitară, a mamei/ Insoţitorutui/ocrotitorutut Legal pentru o perioadă  

mai mare de 24 h, precum şi asupra revenirii acestora; 

17. Înainte de a efectua transferul unui copit internat fără  acte de identitate, are 

obligaţia să  verifice reatizarea demersurilor de seşizare a părăsirii de către mama 
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unitătii sanitare şi anuntă  asistentul social cu privire la acest transferul (a unui copil 

internat fără  acte de identitate sau fără  apartinător); 

18. să  monitorizeze mentinerea relatiei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu 

copilul, în situatia spitalizării prelungite a acestuia, prin păstrarea unei evidenţe a 

vizitelor acestora. În acest sens intocmeşte un tabel de vizite în care consemnează  

toate vizitele mamei sau ale membrilor familiei şi se aduce la cunoştinta asistenţilor 

sociali din unitate- pentru copii/mame aflati 1n situatii risc social -dacă  nu a mentinut 

legătura 4-5 zile; 

19. Personalului unitătii sanitare 1i este interzis să  furnizeze altor persoane date şi 

informaţii cu privire la copilul aflat în situatie de risc de părăsire sau părăsit, cu 

exceptia personalului unitătii sanitare care oferă  servicii medicale acestuia, 

părintilor, membrilor familiei extinse şi reprezentantilor serviciului public de 

asistentă  socială  sau ai directiei generale de asistentă  socială  şi protectia copilului 

responsabill cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri; 

20. Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea obligaţiilor ce revin 

autorităţilor administratiei publice locale, instituttilor şi profesioniştilor implicati 1n 

prevenirea şi interventia în cazurile de copii aflati în situatie de risc de părăsire sau 

părăsiti în unităti sanitare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 

pentru protectia persoanelor cu privire ta prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii 

acestora, altii decât persoanele vizate, sunt obligati să  utilizeze datele numai pentru 

destinatia stabilită  şi să  asigure protectia acestora, în conditiile Legii. 

Art. 150 Personal auxiliar medical 

Art. 151 Infirmiera: 

1. Îşi desfăşoară  activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical; 

2. Pregăteşte patul şi schimbă  lenjeria bolnavului; 

3. Efectuează  sau ajută  la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobtlizat, cu 

respectarea regulilor de igienă; 
231 

4. Ajută  bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei 	 2 7 llit  

5. Ajută  bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 

6. Asigură  curăţenia, dezinfectia şi păstrarea recipientelor utilizate in locurile şi 

conditiile stabilite (in secţie); 

7. Asigură  toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de căte ori este nevoie; 
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8. Ajută  la pregătirea bolnavilor in vederea examinării; 

9. Transportă  lenjeria murdară  (de pat şi a bolnavItor) in containere speciale 1a 

spălătorie şi o aduce curată  1n containere speciale, cu respectarea circuitelor conform 

reglementărilor regulamentului de ordine interioară; 

10. Execută  la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnică  a mobilierului din 

salon; 

11. Pregăteşte la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectle, ori 

decâte ori este necesar; 

12. Efectuează  curătenia şi dezinfectia cărucloarelor pentru bolnavl, a tărgilor şi a 

celorlalte obiecte care ajută  bolnavul la deplasare; 

13. Pregăteşte şi ajută  bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută  pe cei care 

necesită  ajutor pentru a se deplasa; 

14. Colectează  materialele sanitare şi Instrumentarul de unică  fotosintă, utilizate, in 

recipiente speciale şi asigură  transportul lor la spatille amenajate de depozitare, in 

vederea neutralizării; 

15. Ajută  asistentul medical şi brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat; 

16. Goleşte periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colectează  

urina sau atte produse biologice, excremente, după  ce s-a făcut bilanţul de către 

asistentul medical şi au fost inregistrate în documentatia pacientului; 

17. După  decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte 

cadavrut şi ajută  la transportul acestuia, la locul stabillt de către conducerea 

instituţiel; 

18. Nu este abilitată  să  dea relaţii despre starea sănătătll botnavului; 

19. Va respecta comportamentul etic fată  de bolnavi şi faţă  de personalul medico-

sanitar; 

20. Poartă  echipament de protectie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, 

care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului 

estetic personal; 

21. Respectă  regulamentul de ordine interioară; 

22. Respectă  normele igienico-sanitare şi de protectia muncii; 

23. Respectă  regtementările in vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infectillor asociate asistentei medicate; 

24. Participă  la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele 

de igienă  şi protecţia muncii; 

`2_9) 
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25. Execută  orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a 

medicului in limita competentei si a pregatirii profesionale 

26. În ceea ce priveste colectarea, ambalarea, transportul lenjeriei infirmierele au 

următoarele atribuţii: 

- respectă  modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare, în functie de gradul de 

risc conform codului de procedură; 

- respectă  codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare; 

- asigură  transportul lenjeriei; 

- controlează  ca lenjeria pe care o colecteaza să  nu conţină  obiecte înţepătoare- 

tăietoare şi deşeuri de acest tip; 

- tine evidenta lenjeriei la nivelul secţiei, a celei predate şi a celei ridicate de la 

spălătoria, unităţii; . 

-depozitează  şi manipulează  corect, pe sectie, lenjeria curată. 

Art. 152 Respecta atributille Ord. MS nr.1226/2012 privind depozitarea si 

gestionarea deseurilor rezukate din activitatile medicale cu privire la : 

o aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedura ; 

o asigurarea transportului deseurilor pe circuitul stabitit de codul de procedura ; 

Art. 153 Brancardier: 

1. Îşi desfăşoară  activitatea 1n spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical sau a medicului; 

2. Respectă  regulamentul de ordine interioară; 	 03,E 
 

3. Se ocupă  de transportul bolnavilor; 	 2LuiL /7.1121 	 - 	 
4. Se ocupă  de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea carucloarelor de transport, a 

tărgilor şi cunoaşte soluţiite dezinfectante şi modul de folosire; 

5. Execută  orice alte sarcini stabitite în fişa postului de către medicul şef de secţie. 

6. Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef/asistentului medical şef de 

serviciu; 

7. Nu are dreptul să  dea informaţii privind starea bolnavului; 

8. Va avea un comportament etic faţă  de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă  de 

personalul medico-sanitar; 

9. Poartă  echipament de protecţie prevăzut de regulamentut de ordine interioară  

care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului 

estetic personal. 
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10. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine 

interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi 

a aspectului estetic personal. 

Art. 154 Infirmiera de la oficiul de servire al alimentelor are obligatia: 

1. de a transporta igienic alimentele de 3 ori pe zi de la Blocul ahmentar/punctul de 

preluare a mesei pana la oficiu. 

2. asigura spalarea, dezinfectia veselei dupa fiecare masa, 

3. pastrarea igienica a veselei si tacamuribr, 

4. curatarea oficiutui si a salii de mese, 

5. distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectand dieta indicată, 

6. transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentut pentru 

servirea mesei, special destinat acestui scop (halat, manusi...) cu respectarea 

normelor igienico-sanitare in vigoare, 

7. Inlatura resturile alimentare pe circuitut stabilit, 

8. inregistreaza zilnic temperatura din interiorul frigiderului din oficiu precum si pe 

cea din interlorul frigiderului pentru pastrarea alimentelor aduse de boMavi din afara 

dinicii; zilnic triaza aceste alimente si Ie indeparteaza pe cele necorespunzatoare, 

9. observa apetitul pacientilor, 

10. respecta cIrcultele functionale in cadrul spitalului : (personaI 

sanitar/bolnavi/apartinatoriRenjerie/materiale sanitare/deseuri). 

Art. 155 Respecta atributiile Ord. MS nr.1226/2012 privind depozitarea si 

gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale cu privire la : 

o aplicarea procedurRor stipulate de codul de procedura ; 

o asigurarea transportulul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura ; 

Art. 156 Îngrijitoare curăţenie: 

1. efectuează  curăţenia in condiţii corespunzătoare; 

2. efectuează  Intreţinerea gospodărească  a spaţiului repartizat şi răspunde de starea 

de igienă  a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scăribr, mobilierului, ferestrebr; 

3. curăţă  şi dezinfectează  băite şi WC-urile cu materiate şi ustenslle folosite numai in 

aceste Iocuri; 

4. efectuează  cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică  a sabanelor 

şi răspunde de Incălzirea corespunzătoare a acestora; 

231- 
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5. curătă  şi dezinfectează  urinarel.e, scuipaturile, etc. Conform indicakiilor primite 

6. transportă  gunoiul şi reziduurite alimentare în conditii corespunzătoare, 

7. răspunde de depunerea lor corect; 

8. răspunde de păstrarea în bune conditii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă  

personal., precum şi a celor ce se folosesc în comun; 

9. Ingrijitoarea care işi are activitatea în alte locuri de muncă  In unitate primeşte 1n 

plus o serie de sarcini corespunzătoare de I.a conducătorul acestora. 

Art. 157 Respecta atributiile Ord. MS nr.1226/2012 privind depozitarea si 

gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale cu privire la : 

o aplicarea proceduribr stipulate de codul de procedura ; 

o asigurarea transportului deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura ; 

2 7.1u1. /2P22 
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SECTIA ATI SI UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA 

SECTIA ATI 

1. Organizare 

Art. 158. Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva ( ATI ) este organizata in 

conformitate cu OMS 1500/2009. Prin Anestezie si Terapie Intensiva se intelege 

specialitatea medicala care asigura conditiile necesare pentru desfasurarea actului 

chirurgicat. 

Activitatea de anestezie si terapie intensiva este desfasurata de catre o echipa 

medicata complexa formata din medici, asitenti, personal auxiliar medical, personal 

pregatit si autorizat conform reglementarilor in vigoare. 

Structura generala a sectiei are doua componente: 

1. Posturi de lucru de anestezie: 3 posturi 

2. Componenta cu paturi ( CP) : 

a. Paturi de terapie intensiva, denumite in continuare TI- 6 paturi 

b. Paturi de terapie intermediara/ingrijire postoperatorie, denumite in 

continuare TIIP- 6 paturi 

c. Paturi de supraveghere postanestezica SPA, destinate pacientilor care 

necesita supraveghere de scurta durata ( ore)- 3 paturi 

Postut de lucru de anestezie este locut unde pacientul beneficiaza de anestezie 

generala, locoregionala sau sedare efectuata sub supravegherea unut -merttc ip 

specialitatea ATI. 

Postul de lucru de anestezie se organizeaza astfel: 	 23"4- 
2 7. Iii l 	2U22 

- in blocul operator, in cete 2 săli de operatie si ir salaude endoscopte bronşică-rigidă  
fiind destinat asigurarii anesteziei si terapiei intensive necesare desfasurarii 

interventii(or chirurgicale, si poate cuprinde dotari specifice adaptate profilului 

chirugical; 

- in afara salii de operatie, fiind destinat asigurarii conditillor desfasurarii unor 

manevre diagnostice si /sau terapeutice non chirurgicale ce necesita anestezie : 

Art. 159 Componenta cu paturi ( CP) este destinata : 

a) supravegheriii si tratamentului postoperator at pacientilor cu evotutie normala; 

b) ingrijirii pacientilor care necesita supravegherea continua pentru riscut de 

dezechitibru a unctillor vitale; 

c) ingrijirea pcientilor care necesita terapie intensiva mono sau pluriorganica ; 
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d) pacientilor care necesita terapia durerii acute; 

Art. 160 Terapia intensiva (TI) reprezinta nivelul cel mai ridicat de ingrijire dintr-o 

unitate sanitara cu paturi. Este partea distincta din cadrul componentei cu paturi a 

sectiei ATI, destinata preluarii, monitorizarii, tratamentului si ingrijirii pacientilor 

care prezinta deja, sau sunt susceptibili de a dezvoita insuficiente organice acute 

Pacientii ingrijiti in terapie intensiva necesita o ingrijire specializata si utilizarea 

prelungita a metodelor de sustinere a acestor functii si organe, precum: suport 

hemodinamic, suport ventilator, monitorizare complexa a functiei vitale, etc. 

Medicul sef de sectie al sectiei ATI, sau intocuitorul acestuia, sau medicul de garda 

din sectie este responsabil de triajul corect, internarea si externarea din aceasta 

sectie, precum si stabilirea limitelor exacte ale ingrijirii posibile in Terapie Intensiva. 

Art. 161 Terapia intermediara/ingrijirea postoperatorie(TIIP) reprezinta partea 

distincta din cadrul componentei cu paturi (CP) a sectiei ATI, destinata pacientilor 

care necesita ingrijire postoperatorie adecvata, precum si a celora care necesita 

terapie intermediara si reprezinta supravegherea medicala continua a pacientelor 

pentru ca : 

starea pacientelor se poate complica cu insuficente organice acute multiple; 

- starea pacientelor dupa trecerea printr-o asemenea conditie patologica este prea 

grava sau prea instabila pentru a fi transferate in sectia cu paturi de unde provin. 

Art. 162 criterii de transfer/externare a pacientelor din sectia ATI in alte sectii: 

1. criterii de externare/transfer din TIIP in alte sectii : 

a) cand starea fiziologica a pacientei se stabilizeaza iar monitorizarea intensiva nu 

mai este necesara, pacienta se transfera in sectia careia ii apartine; 

b) cand nu mai sunt indeplinite criteriite de internare/admisie in TIIP. 

2. criterii de externare/transfer din TI direct in alte sectii: 

a) cand dezechilibrele pacientei au fost stabilizate si nu mai necesita monitorizare si 

ingrijire in TI; 

b) cand nu mai sunt indeplinite criteriile de internare/ admisie in TI, iar pacientele nu 

necesita mutarea in TIIP, acestea pot fi transferate in sectiile obisnuite; 

2. Atributii personal 

Art. 163 Medic primar, specialist : 
	 2 7. 111 

- Asigura ingrijirea perioperatorie a pacientilor (examenul-preabe
1
geztt sf pregatitţea 

preoperatorie specifica, administrarea anesteziei si terapia intensiva intraoperatorie, 
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urmarirea postanestezica şi restabilirea funcţiilor vitate ale organismutui) in 

conformitate cu protocoatete adoptate pe sectie; 

- Completeaza fişa de anestezie care trebuie sa cuprinda toate datele ingrijirii 

perioperatorii, inclusiv consumut de medicamente si materiale şi fişa de terapie 

intensiva; 

- Verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de 

functionarea aparaturii trebuie semnalat administratiei spitatului ; 

- Răspunde de înscrierea tiputui de anestezie în condica de intervenţii chirurgicale şi 

in fisa de anestezie; 

- Examinează  zitnic pacientii şi consemnează  1n foaia de observatie clinica anexa 

terapie intensiva, evoluţia, explorărite de taborator, regimul alimentar şi tratamentut 

corespunzător; 

- La vizită  prezintă  medicutui şef de secţie situaţia pacientitor avuti în grijă  şi 

solicită  ajutorul acestuia ori de căte ori este necesar ; 

- Comunică  zitnic medicutui de gardă  pacientete cu evoluţie gravă  care necesită  

supraveghere deosebită; 

- Supraveghează  tratamentele medicate efectuate de cadrete medii, iar la nevoie le 

efectueaza personat; 

- Stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, 

tipul şi cantitatea necesară  de sânge totat sau de componente sanguine ce urmează  a 

fi transfuzate, precum şi gradul de urgenţă  at administrării tor, consemnănd toate 

aceste informaţii sub semnătură  şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a 

pacientului; 

- Comunică  pacientului, aparţinătorutui sau tutoretui Legal beneficiite şi riscurite pe 

care le implică  terapia transfuzională  şi îi solicită  consimţământut în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia 1n foaia de observaţie; 

- Semnează  şi parafează  formularut-tip "cerere de sânge"; 

- Supraveghează  efectuarea controlului ultim pretransfuzionat ta patut pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

- Urmăreşte evoluţia posttransfuzională  a pacienţitor în următoarete 48 de ore; 

- Recomandă  şi urmăreşte zitnic regimul alimentar al pacientitor; 

La sfărşitul internării in sectia ATI consemneaza in foaia de observatie clinica anexa 

terapie intensive evolutia si medicatia pont operatorie, indicand apoi transferutui 

pacientului in sector. 	 ,.„, 
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- Răspunde prompt la toate solicitărRe de urgenţă  şi la consultaţiRe din cadrul 

aceleaşi sectii şi din attele şi colaborează  cu ceilalţi medici din spital; 

- Participă  la consultaţii cu medicii din alte specialităţi şi în cazuri deosebite la 

examenele paractinice, la expertizele medico legate şi la expertiza capacităţii de 

muncă; 

- Verifică  împreună  cu colectivul medical modul în care este asigurată  investigarea şi 

pregătirea preoperatorie a bolnavilor, supravegherea intra şi postoperatorie pe 

perioada necesară  eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiRor vitale ale 

organismului; 

- Face parte din echipa operatorie în intervenţine chirurgicate care se efectuează  

pacientelor afiate 1n îngrijirea I.ui, potrivit indicatiilor şi programului stabilit de 

medicul şef de secţie ; 

- Poate participa la autopsii şi la examinărite anatomopatologice la cazurfie pe care 

le-a avut 1n ingrijire; 

Art. 164 Asistent medical - ATI 

1. primeste bolnavii operati (supravegheaza si monitorizeaza parametrii vitali); 

2. dezinfecteaza ori de cite ori este nevoie masa de tratament, aparatura si 

dispozitivele medicale si caruciorul cu materiale necesare pansamentelor, efectueaza 

sterilizarea la rece; 

3. verifica pansamentele si prezinta foile de terapie intensiva medicului de salon care 

recomanda tratamentul la bolnavi; 

4. verifica perfuziile si schimba aparatele de perfuzie, supravegheaza cateterele 

vasculare; 

5. monteaza tinia venoasa periferica ori de cite ori este nevoie; 

6. schimba zilnic sau ori de cite ori este necesar pansamentele la cateterele 

vasculare; 

7. efectuează  pregătirea psihică  şi fizică  a pacientutui pentru examinare clinică, 

recoltarea produselor biologice şi patologice, investigatii parachnice efectuează, la 

recomandarea medicului; 

8. pregateste materiatele necesare recoltarti anaţize lor de laborator (eprubete, 

recipiente, etc.); 

9. pretevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic, 

respectând protocoalele de practică  aprobate, eticheteazaă  colectează, asigură  şi 

răspunde de transportul acestora la laborator şi înscrie 1n foite de Observaţie-

rezultatele investigaţiilor făcute; 
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10. transcrie rezultatele in foaia de terapie intensiva; 

11. pregateste bolnavii pentru pansamentul plagii si ajuta medicul la efectuarea 

acestuia; 

12. pregateste serurile si le administreaza in functie de recomandari; 

13. insoteste bolnavul la serviciul de radiologie, ecografie, endoscopie si orice alta 

explorare; 

14. ajuta medicul la efectuarea traseutui electrocardlografic, participa la efectuarea 

defribilarilor; 

15. comunica medicului de salon lipsa unui medicament (din farmacie), din cele 

recomandate; 

16. respecta normete de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, 

precum si a medicamentelor cu regim special; 

17. administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, 

testarile biologice, conform prescriptillor medicale; 

18. supravegheaza bolnavul dupa administrare si anunta aparitia efectelor 

secundare; 

19. tine corect evidenta in foi a medicatiei, materialelor consumabile si 

supravegheaza circuitul corect al materialelor de unica folosinta ( ace, seringi, 

perfuzoare, manusi, etc.) 

20. asigura descarcarea in foaia de observatie a medicamentelor din aparatul de 

urgenta cat si a materialelor sanitare folosite; 

21. ingrijeste bolnavii entubati traheal (aspiratie traheala, toaleta pacientului); 

22. pregateste pacientul pentru transferul intre sectii; 

23. pregateste materialele necesare si efectueaza, la indicatia medicului, sondaje 

vezicale, gastro-duodenale, clisme si montare tub de gaze; 

24. monitorizeaza bolnavii aflati in salon, cu consemnarea tuturor parametrilor 

recomandati; 

25. primeste urgentele, administreaza tratamentul de urgenta, recolteaza analize; 

26. pregateste instrumentaruI si deserveste medicul pentru intubatie traheala; 

27. pregateste tubulatura pentru aparatele de ventilatie mecanica, oxigenatoarele; 

28. supravegheaza alimentatia bolnavilor inclusiv cei cu jejunostomie, sonde 

gastrice, modul de administrare in conformitate cu indicatiile medicului; 

29. masoara si inregistreaza zilnic si ori de cite ori este nevoie temperatura 

bolnavilor si efecteaza corectia hipo sau hipercatorica (medicamentos sau pnn 

metode externe); 
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30. inregistreaza zilnic diureza precum si alte secretii eliminate de bolnavi direct 

sau prin tuburi de dren, sonde; 

31. raspunde de curatenia sabanelor si supravegheaza aplicarea tuturor masurilor 

de igiena si separare a materialului medical folosit; 

32. mobilizeaza botnavil pentru prevenirea escarelor si a complicatiilor 

postoperatorii; 

33. efectueaza toaleta si pansamentul escaretor; 

Art. 165 Asistent medical - ATI- Compartimentul de anestezie : 

- Participa sub indrumarea medicului ATI la pregatirea bolnavuldi pentru anestezie ; 

- Verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de 

functionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI ; 

- Supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatii si sub supravegherea 

medicului, tratamentut intraoperator ; 

- Urmareste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului la pat in 

postoperator, unde imediat este preluat de asistenta de sectie ; 

- Consemneaza zilnic in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, evolutia, 

me- dicatia administrata, manevrele, diagnostice terapeutice, parametrii de 

monitorizare, rezul tatele diverselor analize de laborator, precum si materialele 

consumabile folosite; 

- Participa la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale. 

Art. 166 Infirmier 

- Efectuează  zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului 

repartizat; 

- Răspunde de starea de igienă  a saloanelor, săblor de tratament şi consultaţie, 

coridoarelor, oficiilor, scăribr, ferestrelor,mobilierului; 

- Curăţă  şi dezinfectează  grupurile sanitare cu mijbace destinate numai acestor 

locuri; 

- Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a saloanelor ; 

- Pregăteşte patul şi schimbă  lenjeria pacientelor; 

- Efectuează  deparazitarea pacientelor ; 

- Transportă  si distribuie alimentele de la bucătărie pe secţii cu respectarea normetor 

igienico - sanitare în vigoare; 

- La indicatia medicului si sub supravegherea asistentei de sector distribuie 

alimentele in functie de dieta evaluata si ajustata in functie-de patologia meclicala,  

evolutia cazului si evidentierea unor alergii alimentare; 
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- Asigură  ordinea şi curătenia în oficiile alimentare: spală, dezinfectează  şi păstrează  

in mod igienic vesela şi tacamurile; 

- Efectuează  sau ajută  la efectuarea toaletei zilnice a pacientei imobilizate cu 

respectarea regulitor de igienă; 

- Ajută  pacientele nedeptasabile la efectuarea toaletei zitnice; 

- Ajută  pacientele pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( bazinet ); 

- Curăţă  şi dezinfectează  bazinetele, tăvitele renale conform instrucţiunilor primite ; 

- Ajută  la pregătirea pacientei în vederea examinării ; 

- Pregăteşte şi ajută  pacienta in vederea mobilizarii şi le ajută  pe cele care necesită  

ajutor pentru a se deplasa; 

- Ajută  asistentul medical la pozitionarea pacientei imobilizate; 

- Goleşte periodic sau la indicatia asistentului medical pungile colectoare de urină  sau 

alte produse biologice după  ce s-a făcut bilanţu; şi s-a Inregistrat in F.O. a pacientei; 

- Insoteşte pacienta în vederea efectuării diversebr expLorări ; 

- Transportă  pacienta conform indicasiilor primite; 

- Ajută  personatul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientetor 

1n secţie; 

- După  decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte 

cadavrul şi ajută  la transportarea acestuia la morga spitalului; 

- Transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  in alti 

saci cu respectarea circuitelor funcţionale ; 

- Transportă  pe circuitul stabilit gunoiuţmateriale1e contaminate 1n mod separat în 

saci marcaţi prin diferentiere clară  de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi 

şi ace; 

- Va respecta lecul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele 

la crematoriu, iar gunoiul la pubel.ă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor 

în atte conditii; 

- Vor cântări şi vor consemna zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduri infectate de pe 

sector ; 

- Efectuează  curătenia şi dezinfectia curentă  a pardoseMor, peretilor, mobiLierului ; 

- Indeplineşte toate indicasiile asistente medicale privind Intetinerea curăteniel, 

salubritătii, dezinfecţiel; 

- Va anunta asistentă  şefă  în cazul necesitătii efectuării dezinsectiei; 

- Pregăteşte spaţille pentru dezinfecţia curenta jsi cichca sub supraveghe 

asistentului medical; 
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- Efectuează  curăţenia şi dezinfecţia cărucioaretor , tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută  la deplasarea pacientelor şi se ocupă  de Intreţinerea tor; 

- Se ocupă  de Intreţinerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgitor şi a celortalte 

obiecte care ajută  pacienta la deptasare. 

- Ţine evidenta la nivelut secţiei, a lenjeriei predate şi a cetei ridicate de la spătătoria 

unităţil; 

II UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA 

1. Organizare 

Art. 167 Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizata conform prevederitor 

Legii nr. 282/2005 si a OMS nr.1224/2006 pentru aprobarea Normetor privind 

activitatea unitatitor de Transfuzie Sanguina din spitate . 

Unitatea de Transfuzie Sanguine este organizata ca o structura independenta a 

spitatutui fiind condusa de un medic coordonator si avand un program de tucru 

permanent. Unitatea de Transfuzie Sanguine din cadrut Spitalutui se afta amplasata la 

parterut unităţii din sediul centrat, avand acces facil pentru toate 

2. Atributiile Unitatii de Transfuzie Sanguine 

Art. 168 In cadrul unitatii de Transfuzii Sanguine se reatizeaza urmatoarete 

activitati: 

a) aprovizionarea cu sange totat si componente de sange pe baza solicitarilor scrise 

din sectiite spitatutui; 

b) receptia, evidenta, stocarea si tivrarea sangelui totat si a componentetor sanguine 

catre sectiite spitalutui; 

c) distributia de sange si componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor 

catre spitatut beneficiar se face in baza unui contract de furnizare, care stabileste 

conditiile de distributie si documentatia aferenta obligatorie; 

d) efectuarea testetor pretransfuzionate; 

e) pregatirea unitatilor de sange total si a componentetor sanguine in vederea 

administrarii; 

f) consiliere privind utilizarea clinica a sangetui totat si a componentetor sanguine; 

g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale si a unitatitor de sange sau 

componente sanguine administrate pentru o p‘rioada de 48 de ore posttransfuzionat 

in spatlite frigorifice cu aceasta destinatie; 
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h) intocmirea documentatiei corespunzatoare tuturor activitatilor desfasurate; 

i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional catre centrul de 

transfuzie teritorial; 

j) pastrarea esantioanelor din ser sau plasma recoltate pretransfuzional, in cazul 

tuturor pacientilor transfuzati, pentru o perioada de minimum 6 luni, in spatii 

frigorifice (-15-18.C) cu aceasta destinatie. 

Art. 169 In unitatea de transfuzie sanguina din spital este obligatorie respectarea 

protocokflui de teste pretransfuzionale, care cuprinde urmatoarele testari: 

o determinarea grupului sanguin ABO si Rh(D) la pacient; 

o in situatii specia1e (nou-nascuti, sugari, copii, politransfuzati, femei de varsta 

fertila, transplant, imunodeprimati, imunizati) se impune efectuarea determinarilor 

de grup sanguin si in alte sisteme antigenice eritrocitare; 

o verificarea aspectului macroscopic, a integritatii, grupului sanguin ABO si Rh(D) 1a 

unitatea de sange sau componenta sanguina selectata in vederea efectuarii probei de 

compatibilitate; 

o proba de compatibilitate pacient-unitate de sange total sau componenta sanguina 

ce contine eritrocite vizibile cu ochiul liber; 

o in cazul nou-nascutilor, teste de compatibilitate in vitro si invivo proba de 

compatibilitate se va efectua atat cu serul pacientului, cat si cu serul mamei. 

Art. 170 Se interzice unitatii de transfuzie sanguina din spital livrarea de sange 

total sau de componente sanguine catre alte spitale, livrarea si/sau administrarea lor 

la domicIliul pacientului, livrarea de sange total si/sau de componente sanguine cu 

alta destinatie decat administrarea terapeutica in incinta spltalului. 

Art. 171 Ultimul control pretransfuzional se efectueaza obligatoriu, la patut 

bolnavului, si cuprinde urmatoarele: 

• verificarea identitatii pacientului; 

• verificarea aspectului macroscopic si a integritatii unitatii de transfuzat; 

• verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sange selectata si pacient proba 

biologica; 

• verificarea documentatiei; 

• inregistrarea in foaia de observatie. 

Art. 172 Documentatia minima obligatorie aferenta desfasurarii activitatii unitatii 

de transfuzie sanguina din spital cuprinde urmatoarele:' 

a) evidenta stocului de sange si produselor derivate 
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b) evidenta bonuritor-cerere de sange si produse derivate; 

c) evidenta testaritor grupului sanguin ABO/Rh si a rezuttatelor; 

d) evidenta probelor de compatibilitate, a rezuttatelor, a proceduritor transfuzionale 

si a reactiitor secundare; 

e) repertoar cu pacientii testati ABO/Rh; 

f) evidentele monitorizarii temperaturitor echipamentetor frigorifice; 

g) evidentele stocutui de reactivi; 

h) documente privind reactivii (certificat de catitate de la producator, prospecte); 

i) evidentele verificaritor echipamentelor; 

j) proceduri operatorii standard de lucru; 

k) fisa postuWi pentru fiecare angajat; 

l) formulare tipizate pentru rezultate, comanda sange si produse de sange de la 

centrut de transfuzie sanguina; 

m) evidenta gestionarii si neutralizarii deseuritor generate din activitatea unitatii de 

transfuzie sanguina. 

3. Atributii personal 

Art. 173 Asistent medical - punct de transfuzie sanguina 

- Completează  necesarul de sănge şi preparate din sănge la indicatia medicutui 

anestezist; 

- Asigură  şi răspunde de aprovizionarea corectă  şi la timp a unitatii de transfuzie cu 

cantităti suficiente de plasmă, sînge şi atte derivate de sînge; 

- Preia, verifica si înregistrează  stocurile de sănge şi plasma, integritatea acestora, 

data de expirare, condiţtite de depozitare 	condiţiite prevăzute de lege); 

- la cunostinta de indicatia de transfuzie sanguina facuta de medicut prescriptor ; 

- Efectuează  determinarea grupei sanguine, a factorutui RH a pacientetor la 

internare şi proba de compatibilitate pe lamă  a săngelui ce urmează  a fi transfuzat; 

- Receptioneaza esantioanete pretransfuzionale din sectii, verifica conformitatea cu 

FOGC a formularului "cerere de sange" pentru unitatea de transfuzie sanguina din 

spitat, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale; 

- Efectueaza controlut intim pretransfuzional la patul botnavutui; 

- Instituie transfuzia sanguina propriu-zisa, efectueaza proba de compatibilitate 

biologica la patut pacientei; in conditiite in care nu apar incidente sau accidente 

transfuzionate preda spre supraveghere si monitOrizare pacienta pe toata durat 

administrarii transfuziei si in urmatoarete ore; 
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- Inregistreaza in foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si 

toate informatIlle relevante privind procedura efectuata; 

- Înregistrează  în foaia de observatie rezultatele examenelor efectuate, răspunde de 

completarea corectă  şi de trimiterea tabanelor de sînge la centrul de recoltare şi 

conservare a sIngelui;In caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii 

standard de urgent si solicita medicul prescriptor sau de garda; 

- Răspunde de aparitia reactiilor, complicatiilor şi accidentelor posttransfuzionale 

provocate de pregătirea defectuoasă  a materialelor de transfuzie, de conservarea şi 

manipularea necorespunzătoare a singelui şi derivatelor; 

- Returneaza unitatii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sange total sau 

componente sanguine transfuzate, precum si unitatile netransfuzate. 

- Tine în ordine evidentele unitatii de transfuzii; 

- Are obligatia de a introduce în baza de date a UTS toate operatiunile privind 

pacientele: proceduri medicale efectuate, transferuri, externări, codificarea OMS a 

diagnosticelor etc. 

- Va sesiza medicul in cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 

- Supravegheaza efectuarea curateniei si dezinfectiei terminale a spatiului UTS. 

COMPARTIMENT SPITALIZARE DE ZI 

Art. 174 Spitalizarea de zi asigură  internări de zi pentru pacientii care nu sunt 

urgente, nu necesită  spitalizare continua şi investigatiile nu pot fi efectuate în 

ambulatoriul integrat. 

B COMPARTIMENTE FĂRĂ  PATURI 

BLOC OPERATOR 

Art. 175 Blocul Operator are, în principal, următoarele atributii: 

1. la nivelul acestuia se desfăşoară  activitatea operatorie a spitalului; 

2. asigură  conditiile de antisepsie necesare mentinerii conditillor optime de 

desfă5urare a actului operator; 

3. asigură  conditlile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a 

Infectiilor asociate asistentel medicale; 

4. tinerea evidentei zilnice a pacientilor care se operează  şi asigurarea comunicării_cti _ 

Sectia Anestezie şi Terapie Intensivă  privind locurile libere; 
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5. asigură  împreună  cu personalul Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă  transportul 

bolhavilor din blocul operator în Secţia ATI; 

6. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat 

al spitalului; 

7. asigură  manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de Analize Medicale 

şi Serviciul de Anatomie Patologică  a produselor biologice recoltate în actul operator. 

Art. 176 Conducerea organizatorică  a BO este asigurată  de un medic coordonator. 

Acesta are in subordine o asistenta sefa. Activitatea echipei de anestezie este 

coordonată  de Medicul Sef al Sectiei ATI, care colaboheaza cu echipa de chirurgie— 
‹, 

Conducerea BO este subordonată  Directorului Medical. i 

Art. 177 Medicul coordonator de bloc operator : 	 Nr 

- asigură  programarea intervenţillor chirurgicale, astfel Incat sătile 	Bikrge să  fie 

utilizate cu randament maxim în timpul Legal de munca (conform graficuLui de 

personal aprobat la blocul operator); 

- intocmeşte programarea sălilor de operaţie în funcţie de programul operator; 

- organizează  circuitele funcţionale ale blocului operator şi ia măsuri de respectare a 

acestora ( circuitul pacienţilor, al personalului, etc); 

- creează  zonele necesare activităţii blocului operator, conform normelor sanitare in 

vigoare ; 

- răspunde de accesul personalului care trebuie să  poarte un echipament adecvat 

fiecărui zone definite pentru blocul operator, respective zona neutră, zona curate şi 

zona aseptică. 

Art. 177 Asistentul medical şef de la blocul operator are în principal 

următoarele sarcini: 

- Organizează, îndrumă  şi sprijină  programarea şi efectuarea interventillor 

chirurgicale ; 

- Anunţă  imediat medicul coordonator al blocului operator şi directorul medical 

asupra deficienţelor în condiţiile de igienă  (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, 

Incălzire etc.). 

- Aplică  măsurile privind sterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, precum şi alte măsuri 

de prevenire a infecţiior ce cad în competenta sa sau a personalului din subordine. 

- Supraveghează  efectuarea corecta a sterilizării în secţie, instruieşte si controlează  

personalul din subordine privind pregătirea materialelor ce urmează  a fi sterilizate, 

păstrarea materialelor sterile şi utilizarea lor în limitele termenului de valabilitate. 
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- Supraveghează  pregătirea materialelor pentru sterilizare şi semnaleaza medicului 

coordonator at blocului operator şi directorutui medical, defectiunite pe care le 

constată  la materiatele şi obiectele steritizate (neetanşeitatea casotetelor, tipsa 

testelor sau teste arătând ineficienta sterilizării); 

- Organizează  şi supraveghează  pregătirea sătitor de operatie şi anexelor pentru 

dezinfectlite periodice (cictice); 

- Verifica pregatirea salitor de operatie in vederea interventiilor chirurgicale; 

- Verifica si coordoneaza aprovizionarea sălitor de operatii cu materiatele necesare; 

- Verifica curătenia şi dezinfectia aparaturii din dotare; 

- Verifică  pregatirea preoperatorie corespunzatoare a pacientitor; 

- Răspunde de respectarea riguroasa a regulitor de asepsie necesare bunei 

desfasurari a actului operator; 

- Supravegheaza transportut în conditil optime a produsetor biotogice prelevate de la 

paciente la taborator; 

- Supravegheaza transportul in conditii optime a matertatelor şi instrumentarutut ta si 

de la statia de steritizare ; 

- Asigură  functionalitatea aparaturii medicale; 

- Asigură  stocut de medicamente şi materiate; 

- Controtează  modut în care medicamentete şi materiatete sunt preluate de la 

farmacie şi magazie, păstrate, distribuite şi administrate; 

- Controtează  şi instruieşte permanent personatut din subordine asupra tinutei şi 

comportamentutui igienic căt şi asupra respectării normelor de tehnică  aseptică  şi 

propune mediculut coordonator at blocului operator şi directorutui medical, măsuri 

disciptinare în cazurite de abateri. 

Art. 178 Asistentul medical blocul operator are în principal următoarete sarcini: 

- preia pacientul din sectia unde este internat, verifică  toateta personată, ţinuta de 

spitat şill duce în blocut operator. 

acordă  prim ajutor în situatii de urgentă  şi cheamă  medicul; 

- participă  la asigurarea unui climat optim şi de sigurantă  1n blocut operator. 

- prezinta medicutui chirurg, pacientut ce urmează  a fi operat şi îl informează  asupra 

stării acestuia. 

- observă  simptomete, starea pacientutui, măsoară,T.A, pulsut, diureza, drenajul. 

- pregăteşte botnavut pentru tehnicite specifice interventiilor chirurgicale, 

- organizează  transportut botnavutui şi la nevoie supraveghează  starea acestuia pe 

timput transportutui şi-i va 1nsoti în caz de nevoie, 
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- recoltează  produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului şi le transportă  la laborator, de unde ridică  rezultatele. 

- pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialut stern necesar intervenţiilor 

şi asistă  medicul pe timput intervenţiei chirurgicale. 

- efectuează  verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciutui 1n 

cadrut raportului de tură, in care mentionează  toate problemele ivite pe perioada 

serviciului. 

- in caz de deces, inventariază  obiectele personale, identifica cadavrut şi 

organizează  transportut acestuia la morga. 

- utilizează  şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din 

dotare, supraveghează  colectarea materialelor şi instrumentarului de unică  folosinţă  

utilizat şi se asigurăde depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

Art. 179 Asistentul medical de la compartimentul de sterilizare, are în principat 

următoarele sarcini: 

1. Verifică  modut de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare 

şi respinge trusele necorespunzătoare; 

2. Efectuează  sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunite 

de sterilizare a fiecărui aparat; 

3. Anunţă  imediat personatul tehnic de Intreţinere şi pe asistenta şefă, asupra oricărei 

defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare; 

4. Răspunde de igiena Incăperilor în care se face sterilizarea şi de fluxul materialelor 

înainte şi după  sterilizare ; 

5. Banderotează  şi etichetează  trusete, pachetele cu materiale sterilizate, ţine 

evidenţa activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje; 

6. Efectuează  teste de control a sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor. 

7. Execută  orice atte sarcini stabitite în fişa postutui de către medicul şef de secţie 

sau la solicitarea unui cadru superior. 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

2 7. IULŞ  ,21.Q2 	 
Art. 180 Organizare şi atributii 

Funcţionează  în conformitate cu Ordinul nr. 1301 /2007 asigurănd efectuarea 

investigaţiitor paractinice, cu scoput de a furniza informaţii pentru diagnosticut, 

tratamentul şi prevenirea bolitor sau pentru evaluarea stării de sănătate a 

pacientelor. 
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Laboratorul de anatize medicale işi desfăşoară  activitatea având o structură  

funcţională  alcatuită  din următoarele compartimente: 

- Bacteriologie; 

- Biochimie medicala; 

- Hematologie; 

- Biologie moteculară  

Laboratorul medical este organizat centratizat şi deserveşte intreg spitalul, 

ambulatoriul integrat precum şi atte unităti sanitare pe baza de contract. 

Laboratorul funcţionează  pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştintă  

sectillor cu paturi care cuprinde: 

- orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizath 

- zitete şi orele de recoltare sau executare a anumitor anatize deosebite; 

- orele de etiberare a rezultatelor de la laborator; 

Cazurile de urgenţă  se exceptează  de la programarea acestor activităţi. 

Transportut produsetor biologice in spitat către laborator se asigură  in conditii 

corespunzătoare, de către cadrele medii şi auxiliare din secţille cu paturi. Rezultatul 

examenului se pune la dispozitia secţiitor cu paturi, in aceeaşi zi sau cât mai curând 

după  efectuarea şi obţinerea rezultatului. Rezultatele examenelor de laborator se 

distribuie de către cadrele medii din laborator catre secţiile cu paturi, asistentei şefe 

din sectia care te-a prescris. 

Executarea investigaţilor medicale de laborator se face pe baza recomandării 

medicului curant, care va completa, parafa şi semna biletul de trimitere, ce va 

contine, pe lângă  diagnosticul bolli, numele şi Codul Numeric Personal al pacientului. 

Redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioară  din cadrut 

laboratorului, care va semna şi parafa rezultatele; 

Şeful de laborator stabileşte necesarut de produse 1n vederea unei functionări 

normate a taboratorului, asigurând realizarea părtii corespunzătoare a Planului anuat 

de achizitii al spitatului. 

Accesut 1n spaţiul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar 

personalului autorizat care işi desfăşoară  activitatea în cadrul laboratorutui 1n timput 

programutui de lucru 

În situatii speciale când se impune sau este necesară  prezenţa unor persoane din 

afara Laboratorutui de Analize Medicale, accesul se efectuează  numai cu aprobarea 

şefului de laborator pe o perioadă  determinată  şi numai în ppezenţa unui angâjait al 

taboratorului. 	
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Acesut pacientilor este permis numai in spaţiite destinate acestora şi numai în timput 

programutui de lucru. 

Întreg personalut laboratorului de anatize medicale trebuie instruit pentru a cunoaşte 

şi a respecta regutile de biosiguranţă, precauţiite universate şi măsurite postexpunere. 

Cerinţete privind studiite, catificarea, experienţa, abitităţite, precum şi atribuţiile, 

responsabitităţile, autorizările, relaţiite de subordonare şi cotaborare in cadrut 

laboratorutui de analize medicale sunt precizate în fişete de post Intocmite de şeful 

taboratorutui de analize medicale, şi aduse la cunostinţă  personalului sub semnatură. 

Confidenţialitatea privind rezuttatete anatizelor, datele, informaţiite şi documentete 

de orice fel de la LocuL de muncă  este asigurată  prin instruirea personalului, inscrierea 

acestei cerinţe in fişa postutui şi semnarea unei dectaraţii de confidenţialitate de 

către personatut taboratorutui de anatize medicale. 

Atributii personal 

Art. 181 Medic Şef Laborator 

➢ Organizeaza si raspunde de desfasurarea activitatii in taboratorut de analize 

medicale şi de diagnostic at tuberculozei. 

➢ Supervizeaza activitatea din Laborator. 

➢ Executa anatize care solicita o pregatire si o experienta deosebita. 

➢ Repartizeaza sarcinite personalului medico-sanitar din subordine; indruma, 

controleaza si raspunde de munca acestora. 

➢ Analizeaza modut in care se inregistreaza rezultatete examenetor si indicii calitativi 

ai muncii din taboratorut de microbiologie; Aduce la cunostinta managerului generaL 

toate faptete deosebite petrecute in Laborator, ca si masurile Luate. 

➢ Controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatetor si 

instrumentelor. 

➢ Prezinta cazurile deosebite medicitor din spital si ambutator. 

➢ Asigura cresterea si imbunatatirea catitatii diagnosticului pentru incercarite pe care 

le efectueaza pentru tot personalut impticat in executarea acestor incercari. 

➢ Este coordonatoruL Laboratorutui regional de excelenta lasi. 

➢ Desfasoara activitatea de pregatire in speciatitate cu medicii rezidenti care sunt 

repartizati pentru a efectua stagii in laboratorut de analize medicale. 

➢ Urmareste si ia masuri de respectare a programutui orar de lucru aL personalului si 

stabileste conditiite necesare desfasurarii activitatii corespunzatoare in taboratorul de 

anatize medicale,. 
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> Urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor cele mai moderne de 

diagnostic microbiologic. 

> Efectueaza diagnosticul bacteriologic a infectillor determinate de microorganisme 

conditionat patogene cu semnificatie clinica. 

> Citeste zilnic culturile pe mediul Lowenstein Jensen in cadrul diagnosticul 

bacteriologic al tuberculozei 

Citeste si interpreteaza antibiogramele de la clientii interni si din teritoriu. 

> Raspunde de instruirea lunara a personalului Laboratorului de Analize Medicale 

privind respectarea normele PSI. 

> Se obliga sa pastreze in bune conditii patrimoniul laboratorului de bacteriologie. 

• Impreuna cu RAC-ul intocmeste programul anual de instruire al personalului din 

subordine. 

• Pregateste impreuna cu RAC analiza sistemului calitatii de catre management. 

• Intocmeste si revizueste anual fisele post ale personalului din subordine. 

> Inlocuieste RAC-ul in lipsa acestuia. 

> Analizeaza neconformitatile, reclamatiile, cauzele acestora, stabileste si 

intreprinde actiuni corective. 

> Intocmeste anual fisele de evaluare ale personalului din subordine. 

> Nu permite accesul in laborator al persoanelor straine Fara acordul sau. 

> Respecta regulile de protectie a muncii in laboratorul de diagnostic al tuberculozei 

avand in vedere riscul pe care il reprezinta manipularea de tulpini virulente. 

> Pe perioada concediului de odihna loctiitor este bg Beatrice Saramet 

> Supervizeaza activitatea de control intern si control extern de calitate din cadrul 

Laboratorului de bacteriologie. 

> Gestioneaza materialul de referinta din laboratorul de diagnostic al tuberculozei 

(tulpina de referinta ATCC 25177) 

> Pastreaza confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor de orice 

fel de la locul de munca si de la nivelul intregului laborator. 

Art. 182 Medic de specialitate: 

- Efectuează  analize şi investigatii de laborator; 

- Întocmeşte şi semnează  buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 

- Răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale sau de 

consulturi cu alti medici; 

- Prezintă  cazurile deosebite medicului şef de laborator 
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- Întocmeşte, mentine actuatizată  şi afişează  lista serviciitor medicale care se 

efectuează  în cadrul laboratorutui ; 

- Urmăreşte introducerea în practică  a metodetor şi tehnicitor noi; 

-Asigură  utilizarea eficientă  a aparaturii, instrumentarului şi materialelor din dotare, 

contabilizarea materiatelor şi a substantelor folosite; 

- Foloseşte corect bunurite 1n grijă  şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi 

Intocuirea tor; 

- Efectuează  controlut intern si extern de catitate ; 

Art. 183 Chimist : 

- Efectuează  anatizele şi determinările stabilite de şeful de laborator, în conformitate 

cu pregătirea de bază; 

- Întocmeşte şi semnează  butetinete analizelor pe care le-a efectuat; 

- Răspunde prompt ta solicitări în caz de urgente medico-chirurgicate sau de 

consutturi cu atti medici; 

- Prezintă  cazurite deosebite şef utui de laborator; 

- Se preocupa de insusirea de tehnici si metode noi de tuqu in laborator 

- Controteaza si indruma activitatea personalului din subordinea sa 

- Calibreaza echipamentete de lucru 	 251- 

- Verifica functionalitatea aparaturii de lucru si valabititatea,reactivitor2  L ţ UL 422  

- Transmite si vatideaza rezultate 

- Comunica orice defectiune intervenita ta mijtoacele de lucru sefului de laborator. 

- Efectuează  controlut intern si extern de calitate ; 

- Prepară  reactivii şi soluţiite de lucru; 

- Răspunde de păstrarea, Intretinerea şi utitizarea judicioasă  a aparaturii precum şi de 

gestionarea şi maniputarea substantelor toxice, în conformitate cu prevederile tegate; 

Art. 184 Blolog : 

- Executa si supravegheaza anatizele care se desfasoara in sectorut de diagnostic at 

tuberculozei si a florei nespecifice 

Se preocupa de executarea analizelor conform cu procedurite specifice de analiza. 

- Repartizeaza sarcinite personalului medico- sanitar din subordine. 

- Analizeaza modul in care se inregistreaza rezuttatete. 

- Aduce la cunostinta sefului de laborator toate faptele deosebite petrecute in 

laborator ca si masurile luate. 

- Semneaza butetine de analiza pentru incercarite pe care le efectueaza. 

- Intocmeste si semneaza documentete privind investigatiile efectuate. 
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- Prezinta cazurite deosebite medicitor din spital si ambutator. 

- Indruma si controleaza activitatea personalului din subordine 

- Efectueaza microscopia in fluorescenta si examineaza tamete care se recoloreaza 

Zieht-Neetsen. 

- Citeste si interpreteaza antibiogramete de la clientii interni si din teritoriu. 

- Citeste zitnic cutturile pe mediut Lowenstein Jensen in cadrul diagnosticul 

bacteriologic al tubercutozei . 

- Citeste si interpreteaza frotiurite efectuate din cutturite pe medii tichide. 

Consemneaza rezuttatete in caletut de tucru de la MB-BACT. 

- Asigura cresterea competentei si imbunatatirea catitatii diagnosticului pentru 

incercarile pe care le efecueaza, pentru tot personatut impticat in executarea acestor 

i ncercari. 

- Desfasoara activitatea de pregatire in speciatitate cu medicii rezidenti care sunt 

repartizati pentru a efectua stagii de laborator. 

- Intocuieste seful de laborator pe perioada absentei acestuia. 

- Controteaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a echipamentetor din 

laborator. 

- Respecta si aptica regulile de protectie a muncii in laboratorut de diagnostic al 

tuberculozei avand in vedere riscut pe care it reprezinta maniputarea de cutturi 

virutente si tutpini vii. 

- Interpreteaza si raporteaza sefului de laborator indicatorii de eficienta ai activitatii 

din laborator. 

- Coordoneaza si controteaza actiunile de control intern de catitate. 

- Raspunde de controlul examenutui microscopic pentru baar pentru tamete primite 

de la taboratorut BK Pascani, de la spitatete din lasi care efectueza microscopie baar 

si de la taboratoarete BK arondate Laboratorutui regionat de exelenta lasi, in cadrul 

compararilor intertaboratoare. Pastreaza procesele verbate ale acestor controate, cu 

numere de inregistrare. 

- Verifica modut de aplicare a documentetor catitatii si de efectuare a inregistraritor. 

Efectueaza si tine sub control inregistrari de repetabititate si reproductibititate 

pentru cultura si antibiograma 

- Urmareste initierea si stadiut desfasurarii actiunitor corective si preventive stabitite 

in urma neconformitatitor constatate. 

- Pregateste anatiza sistemului catitatii de catre conducere. 

2_3'4 
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- Identifica si comunica sefului de laborator necesitatile de instruire in domeniul 

calitatii si pastreaza inregistrarile aferente acestui proces. 

▪ Coordoneaza actiunile de control extern de calitate. 

- Se obliga sa pastreze in bune conditii patrimoniul laboratorului de bacteriologie. 

- Executa orice alte sarcini, in legatura cu functia sa, din dispozitia conducerii 

unitatii sau a sefului de laborator. 

Art. 185 Asistent medical : 

-Primeşte produsele aduse la laborator pentru analize; 

-Verifică  starea produselor la prezentarea acestora; 

-Verifică  biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele inscrise pe eticheta 

care Insoţeste produsul; 

-Înregistrează  probele aduse în laborator; 

- Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate. 

-Pregăteşte materialele pentru recoltări şi preievează  probe pentru examene de 

laborator; 

-Pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea 

analizelor şi asigură  dezinfecţia meselor de lucru după  folosirea lor; 

-Verifică  şi etalonează  aparatele la Inceputul programului de lucru şi ori de câte ori 

este nevoie şi semnalează  disfuncţionalităţile apărute superiorului direct 

-Prepară  şi pregăteşte medii de cultură  şi soluţii curente de lucru; 

-Execută  operaţii preliminare şi analize sub supravegherea medicului sau al 

chimistului; 

-Efectuează, sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, 

insăminţări şi treceri pe medii de cultură; 

- Ţine evidenţa analizelor care se execută  într-un timp mai lung; 

- Informează  medicul şef de laborator, medicul de specialitate, chimistul sau biologul 

asupra solicitărilor de urgenţă; 

- Respectă  normele de păstrare şi conservare a reactivitor de laborator cu care 

lucrează. 

- Informează  persoana ierarhic superioară  asupra deteriorkii reactivilor şi a aparaturii 

din dotarea laboratorului. 

-Întocmeşte situaţii statistice. 

Art. 186 Ingrijitoare : 

    

! 
,,z,z  iu 	zp27  

  

  

   

- Efectuează  zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului 

repartizat; 
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- Răspunde de starea de igienă  a laboratorului, pardoseblor, peretilor, scărilor, 

ferestrelor, mobRierului; 

- Curătă  şi dezinfectează  grupurile sanitare cu mbloace destinate numai acestor 

locuri; 

- Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a laboratorului; 

- Executa curatenia si spalarea stidariei si a materialelor de laborator, ajuta la 

impachetarea si pregatirea materialelor ce urmeaza a fi utilizate in laborator precum 

si la pregatirea mediilor de cultura; 

-Ajută  asistentul medical la diferitele proceduri dacă  este cazul; 

-Transporta materialele de lucru in cadrul laboratorului ( indusiv materialele 

infectate) precum si cele necesare pentru recoltari de probe in teren; 

- Transportă  pe circuitu( stabibt gunoiul,materiale1e contaminate în mod separat în 

saci marcati prin diferentiere dară  de culoare şi etichetare şi cdectoarele de seringi 

şi ace; 

- Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele 

la crematoriu, iar gunoiul la pubelă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor 

în atte conditii; 

- Va cântări şi va consemna zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduuri infectate de pe 

laborator; 

- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie; 

- Indeplineşte toate indicatiRe asistente medicale privind Intreţinerea curăţeniei, 

salubritătii, dezinfectiei; 

- Va anunţa sefut de laborator în cazul necesitătii efectuării dezinsectieb 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ  

23'4- 

Art. 187 Organizare şi atributii 	 Z 7 !1;1„ 2922 

(1) Serviciul de Anatomie Patologica este organizat conform Legii 104/2003 având în 

componenţă  următoarele compartimente : 

- compartiment citologie 

- compartiment histopatologie 

- compartiment prosectura 

Produsele biologice vor fi insotite întotdeauna de un bilet de trimitere care să  

indudă: numele şi prenumele pacientului, sexut, vărsta, CNP, numărul foii de 

observatie, date dinice şi de terapie anterioară, rezultate histopatologice sau 
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citotogice anterioare, diagnosticul prezumtiv, data operaţiei/efectuării biopsiei, 

semnătura şi parafa medicului care trimite. 

(2) Serviclut de anatomie patologica are, în principat, următoarete atribuţii: 

1. efectuarea de autopsii la toate cazurite decedate în spital, care nu sunt cazuri 

medico-tegate, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticutui clinic şi 

precizării cauzei medicate a morţii, indiferent de locut decesutui. La cererea scrisă  a 

aparţinătoritor decedatutui, managerul spitatului poate aproba scutirea de autopsie cu 

avizut medicutui sef al secţiei şi al medicutui anatomopatolog. 

2. efectuarea de îmbălsămări, spătarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor. 

3. eliberarea certificatutui de Imbălsămare pe baza certificatului constatator de 

deces completat şi semnat de medicut anatomo-patotog 

4. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normete în vigoare; 

5. efectuarea diagnosticutui histopatotogic sau citopatotogic asupra produsetor 

biologice recoltate; 

6. colaborarea cu celetatte taboratoare din cadrut spitatului, în vederea efectuării 

unor cercetări complementare speciate, bacteriologice, biochimice, experimentate; 

7. comunicarea trimestrială  conducerii spitalutui situaţia cazurilor finatizate, după  

următorul modet: număr cazuri autopsiate, număr cazuri scutite de autopsie, număr 

cazuri cu diagnostic concordant, număr cazuri cu diagnostic discordant parţial, număr 

cazuri cu discordanţă  majoră  între diagnosticut final şi diagnosticut la deces stabilit in 

secţie. 

8. întocmirea propuneritor fundamentate pentru necesarut de achiziţii publice de 

reactivi şi materiale de laborator specifice; 

9. eliberarea pe bază  de cerere, conform tegistaţiei în vigoare, a probelor în vederea 

unui consult de speciatitate, sau pentru investigaţii suplimentare; 

10. primirea, înregistrarea şi pretucrearea piesetor operatorii (extemporaneu şi la 

parafină), biopsice şi piesete de la necropsie, examene citologice; 

11. prepararea cotoranţitor şi reactivitor; 

12. arhivarea tametelor şi a blocuritor. 	 «.. 

225e+ 

Atributii personal :   2 7 1111.2022 	 

Art. 188 Medic anatomo-patolog 

- Verifica si raspunde de activitatea serviciutui deanatomie patotogică  ; 

- Asigură  şi răspunde de îndeplinirea promptă  a sarcinilor de muncă; 

Efectuează  prelevarea si elaboreaza diagnosticut examenutui extemporaneu; 
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- Supravegheaza/ efectueaza analiza pieselor chirurgicate, biopsice ; 

- Etaboreaza diagnosticul histopatotogic /citotogic, redacteaza si semneaza 

rapoartele de diagnostic; 

- Efectueaza necropsia cadavrului dupa 24 ore de ta deces, completeaza si semneaza 

protocolul de necropsie; 

- Efectuează  examenete histopatoLogice pe piesete pretevate ta necropsie; 

- Completeaza si semneaza certificatut de imbalsamare at cadavrului in vederea 

transportutui si inhumarii; 

- la masurite prevazute de dispozitiite tegate in vigoare pentru cadavrete decedatilor 

cu boti transmisibite precum si a cazuritor medico-Legate; 

- Răspunde prompt ta solicitări in caz de urgente medico-chirurgicate sau de 

consulturi cu alţi medici; 

- Urmăreşte introducerea 1n practică  a metodetor şi tehnicitor noi; 

- Participa ta controlul intern at analizetor histo- si citopatotogice; 

AnaLizează, împreună  cu medicii din sectiile cu paturi, concordanta diagnosticutui 

clinic cu cel anatomo-patologic. 

Art. 189 Asistent medical laborator anatomie patologica 

Primeşte şi verifică  starea produsetor biologice cand sunt aduse in laborator; 

Verifică  biletul de trimitere şi concordanta dintre bitet, datele înscrise pe eticheta 

care Insoteşte produsut si produsut primit si semneaza de primire; 

- Informează  medicut de speciatitate asupra neconcordantelor depistate, a 

produsetor fixate neadecvat si a soticităritor de urgenţă; 

- Înregistrează  in condici speciate probele aduse în laborator, numerete de ordine, 

aspectete macroscopice, numarut de blocuri pretevate, si răspunde de corectitudinea 

datelorInregistrate; 

Pregăteste solutiite şi reactivii necesari pretucrării histopatologice; 

Pregateste parafina si inctude prelevatete tisulare; 

Sectioneaza la microtom blocurite de parafina si etaleaza pe tame sectiunite 

histotogice; 

- Efectueaza coloratiite speciate cand se impun; 

- Asigura efectuarea examenutui extemporaneu conform tehnicii utitizate; 

- Primeste, inregistreaza si coloreaza lamete pentru examen citotogic; in cazul 

Lichidelor de punctie centrifugheaza si etateaza pe tame sedimentut; 
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- Informează  persoana ierarhic superioară  asupra deteriorării reactivilor şi a 

aparaturii din dotarea Laboratorului; 

- Intocmeste referatele privind necesarul de reactivi, material, reparatii; 

- Tine evidenta inregistrarilor indicatorilor de performanta pentru analizele 

histopatologice; 

- Controleaza respectarea programului de curatenie si verifica efectuarea curateniei 

in compartimentele de histologie si citologie; 

- Preda rapoartele de diagnostic semnate si parafate medicilor curanti prin asistenti 

de ginecologie sau medici rezidenti. 

- Ajuta la intocmirea situaţiilor statistice; 

Registratorul medical 

- primeşte toate adresele pe care le prezintă  medicului de specialitate, după  

Inregistrare; 

transcrie răspunsurile la adrese sau referate; 

- transcrie orice materiale de comunicare, adrese către clinici sau alte servicii; 

- distribuie şi inregistrează  toate adresele şi referatele la ieşirea din laborator; 

- efectuează  pontajele după  condica de prezenţă; 

- respectă  şi aplică  reguble de igienă  şi protecţie a muncii. 

Art. 190 Ingrijitor 

- Efectuează  zitnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului 

repartizat; 

- Răspunde de starea de igienă  a laboratorutui, pardoselibr, peretilor, scăribr, 

ferestrelor, mobilierului; 

- Curăţă  şi dezinfectează  grupurile sanitare cu mijbace destinate numai acestor 

locuri; 

Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a laboratorului; 

Curata si dezinfecteaza materialul de lucru conform instructiunilor primite ; 

- Colecteaza deseurile chimice 

- Colecteaza, transporta, cantareste si tine evidenta deseurilor biologice rezultate 

din activitatea de histo- si citopatologie ; 

- Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul, materiale1e contaminate 1n mod separat în 

saci marcaţi prin diferenţiere clară  de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi 

şi ace; 

Va respecta locul de depozitare al acestora: Măterialele contaffifnate 
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cotectoarete ta crematoriu, iar gunotut ta pubetă, interzicându-se transportarea şi 

depozitarea lor în alte condiţti; 

- Răspunde de păstrarea 1n bune condiţii a materiatetor de curăţenle; 

- Indeptineşte toate indicaţiite asistentei medicale privind intreţinerea curăţeniei, 

salubrităţii, dezinfecţlei; 

- Va anunţa medicut sef de taborator in cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei; 

- Ajută  asistentut medical ta diferitele proceduri dacă  este cazul (etalarea si 

colorarea sectiunilor histologice la examenut extemporaneu); 

- Arhiveaza lamete in histoteca si asigura depozitarea blocuritor de parafina; 

 

251- 

2 7, !UL ZO22 	 
LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ  MEDICALĂ  

Organizare 

Art. 191 Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, aprobat in structura 

organizatorica este dotat cu instatatii radiologice digitate si activitatea acestuia se 

desfasoara in patru puncte de lucru: 

• punctut de lucru organizat in sediut centrat ta etajut 1; 

• punctut de lucru amenajat in Sectia Clinica II de Pneumotogie; 

• punctut de lucru nr. 1- Dispensarut TBC (str. dr. I. Cihac nr. 30); 

Mentionam ca toate spatiite in care se desfasoara activitatea aparatetor de radiologie 

sunt avizate de catre D.S.P.- Igiena Radiaţitor, au autorizatii de functionare CNCAN, 

iar personalul medical cu studii superioare si studii medii are permisete de exercitare 

actualizate. 

De asemenea, ta sediut centrat din str. I. Cihac nr. 30 La parterut clădirii este 

amenajat Cabinetut de ecografie. 

Laboratorul de radiologie are in principat următoarete atribuţii: 

• Organizează  programarea şi efectuarea examenetor radiologice şi de imagistică  în 

timp util în laborator şi ta patut botnavului, 1n prezenţa medicului curant; 

• Cotaborează  cu medicii clinicieni în scoput precizării diagnosticutui, ori de cîte ori 

este necesar; 

• Organizează  şi utilizează  corespunzător filmoteca; 

• Se preocupă  de apticarea măsurilor de prevenire a iradierii patologice sau inutile a 

botnavitor şi a persoanetor din taborator; 
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• Organizează  redactarea corectă  şi distribuirea la timp a rezuttatetor; 

• Organizează  şi controlează  raportarea către serviciul tehnic 1n cet mai scurt timp a 

oricărei defecţiuni apărute ta aparatura de speciatitate; 

• Medicut stabiteşte necesarut de produse în vederea unei funcţionări normate a 

taboratorului; 

Personatul care tucrează  în Laboratorut de radiologie mai are următoarete atribuţii 

conform Legii nr.111 din 10 octombrie 1996, privind desfăşurarea în siguranţa a 

activităţitor nucteare : 

a) asigurarea şi menţinerea: 

- securităţii nucteare, protecţiei impotriva radiaţillor ionizante, protecţiei fizice, 

planuritor proprii de intervenţie în caz de accident nuclear şi asigurării catităţii pentru 

activităţite desfăşurate sau a sursetor asociate acestora; 

- evidenţei stricte a materiatetor nucleare şi radioctive, precum şi a tuturor sursetor 

utitizate sau produse în activitatea propie; 

b) respectarea timitetor şi condiţiitor tehnice prevăzute în autorizaţie şi raportarea 

oricăror depistări, conform reglementărilor specifice; 

c) timitarea numai ta activităţile pentru care a fost autorizat ; 

d) dezvottarea propriutui sistem de cerinţe, regutamente şi instrucţiuni care asigură  

desfăşurarea activităţitor autorizate fără  risc inacceptabile de orice natură  ; 

e) să  răspundă  pentru gospodarirea deşeurilor radioactive generate de activitatea 

proprie ; 

f) să  suporte chettuietile aferente colectării, manipulării, transportutui, tratării, 

condiţionării şi depozitării temporare sau definitive a acestor deşeuri ; 

Atributii personal 	 9 2,1 
Art. 205 Medic radiolog 	 ' 	,:r1 7. 1111, /21122 	 

- Asigură  şi răspunde de Indeptinirea promptă  a sarcinitor de serviciu; 

- Efectuează  investigaţii ta solicitarea medicitor din secţiile cu paturi; 

- Întocmeşte şi semnează  investigaţiite efectuate; 

- Supraveghează  ca developarea filmetor radiologice să  se execute corect şi în timp 

util, răspunde de buna conservare şi depozitare a fitmetor radiologice folosite şi 

nefolosite; 

- Urmăreşte aplicarea măsuritor de protecţie contra iradierii atît pentru personatut 

din subordine cît şi pentru pacienţii care se prezintă  pentru examene radiologice; 

- Stabileşte precis dozajul, fittrut, kilovottajul, timput de iradiere; 
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- Consemnează  rezuttatut investigatiei în registrul de investigatii cît şi în foaia de 

observatie a pacientutui; 

- Urmăreşte introducerea în practica a metodetor şi tehnicitor noi; 

- Răspunde prompt in caz de urgente medico-chirurgicale şi se consultă  cu atti medici; 

- Controlează  activitatea personalului din subordine; 

Art. 192 Asistent medical 

- Prezinta medicutui pacientut pentru examinare si it informeaza asupra starii clinice 

a acestuia si procedurile radiologice ce urmeaza a fi efectuate. 

- Are in raspundere punerea in functiune a aparaturii cu care tucreaza, aspectut 

acestuia, respectarea parametritor de tucru, buna functionare, timpii de pauza, 

normete de radioprotectie etc. 

Pregateste pacientut si materialete necesare examenutui radiologic. 

- Executa investigatia radiologica ta indicatia medicului radiotog. 

- Inregistreaza pacientut in registrul de investigatii si/sau in sistemut informatic al 

unitatii, cu datele de identitate personale, datete clinice, examinarea efectuata, 

consumul de materiate, dozete de iradiere si rezultatut explorarii. 

- Rezuttatut exptorarii va fi trecut si in foaia de observatie a pacientutut, impreuna 

cu materiatete consumate si dozete de iradiere. 

- Asigura protectia radiologica a pacientilor cu echipamentut specific din dotare si 

acorda prim ajutor in situatii de urgenta si/sau cheama medicut de specialitate 

- Întocmeste si raporteaza zilnic examinarite efectuate, consumul de filme 

radiologice, substante de developat, si alte matertate, sesizand in timp utit medicut 

privind necesarut de noi materiate si substante. 

- Supravegheaza cotectarea materiatetor si instrumentarului de unica folosinta 

utitizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

- Schimba substantele de developare atunci cind este necesar iar fixatorut uzat va fi 

depozitat in vederea recuperarii argintutui, de o firma de specialitate, cu care 

unitatea are contract. 

- Va purta dozimetrut in zona anterioara a pieptutui, iar la inceputut fiecarei luni va 

schimba filmut dozimetric expus cu unul nou. 

LABOFtATORUL DE EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

Art. 193 Organizare 
2 7. O G. 2[122 
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Laboratorul de explorări functionale asigură  efectuarea investigaţiilor medicate 

conform solicitărilor scrise, semnate şi parafate ale medicitor de specialitate şi în 

raport cu dotarea existentă. 

Atributii personal 

Art. 194 Medic 

Medic de specialitate pneumologie cu competenta in explorari functionate are 

atributii specifice efectuarii investigatiitor medicate de specialitate, in raport cu 

dotarea existenta si solicitarile medicitor de specialitate din spitat, dispensar si 

ambulatoriul integrat al spitatului . 

1. examineaza pacienti, stabileste diagnostice, folosind tehnici medicate specifice, 

indica sau, dupa caz, efectueaza tratamentut corespunzator; consemneaza date in 

fisa botnavutui ; 

2. asigura acordarea primutui ajutor medical pentru cazurile de urgenta ; 

3. acorda asistenta medicala botnavitor internati in sectiile cu paturi ; 

4. recomanda internarea in sectiile cu paturi a bolnavitor care necesita aceasta, in 

functie de gradut de urgenta, intocmeste conduita terapeutica si bitetut de trimitere; 

5. efectuează  manevre specifice competentei de exptorari functionale: 

- spirometrie, teste bronhomotorii 

- ptetismografie 

- masurarea difuziunii prin membrana atvelo - capitar 

- masurarea gazetor sanguine 	 23 

- teste de efort 	 27.  IUI.  ,2027 

- masuraraea mecanici pulmonare 

- electrocardiografie 

6. consemneaza rezultatete in registre, semneaza butetinete de investigatii 

7. raspunde la solicitari de urgenta si la solicitarite din secitie sau alte sectii 

spitalutui, conform programutui de tucru ; 

8. participa la consultatii interdisciptinare impreuna cu medicii din alte speciatitati si 

in cazuri deosebite la expertize medico-legale si expertiza capacitatii de munca; 

9. completeaze fise medicate pentru bolnavii care necesita trimitere la la comisia 

medicala pentru expertizarea capacitatii de munca; 

10. asigura consultatii medicale pentru angajare si control medicat periodic a 

persoanelor trimise in acest scop de medicii de de medicina generala; 
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11. participa impreuna cu cotectivut compartimentutui la efectuarea si etaborarea 

studiilor de cercetare ( clinice si epidemiologice ) 

12. participa in cadrut unor cotective muttidisciplinare ta studii epidemiologice care 

apreciaza prevatenta si tratamentut botilor bronho-pulmonare cronice. 

13. efectuează  studii si cercetari medicate in tegatura cu metodete si procedeete noi 

de 

investigatie si tratament precum si documentari stiintifice in speciatitatea pe care o 

reprezinta ; 

14. sustine, incurajeaza si daca este solicitat participa la organizarea de manifestari 

stiintifice in cadrul spitalutut sau inafara acestuia. 

15. urmaresti si asigura folosirea si intretinerea corecta a aparaturii medicate ; 

16. urmareste aplicarea masuritor de protectie a muncii si de prevenire a 

contaminarii 

cu produsele infectate ; 

234- 
2 7. 	2177 

Art. 195 Asistent medical 

- Primeşte pacientete şi ajută  la acomodarea acestora ta condiţiite din cabinet; 

- Solicită  actete de identificare ate pactentutui (carte de identitate, foaie de 

observatie); 

- Notează  datele de identitate 1n registrut de consultaţie; 

- Pregăteşte pacienta 1n vederea efectuării explorăritor; 

- Participă  ta consultatie si execută  indicaţiite medicului cu privire ta efectuarea 

explorăritor diagnostice; 

- Asigură  şi pregăteşte materialele sanitare pentru manevrete medicale; 

- Cunoaşte şi respectă  etapele tehnicii de pregătire a aparaturii; 

- Utitizează  materialele sterite în condiţii de maximă  securitate; 

- Inscrie in folle de observaţie rezuttatete investigaţlitor făcute; 

- Sesizează  orice defecţiune apărută  ta aparatura din dotare şi ia măsuri urgente 

pentru remediere; 

- Asigură  şi răspunde de ordinea şi curăţenia din cabinet; 

- Asigură  şi răspunde de utitizarea/ păstrarea instrumentarutui şi aparaturii cu care 

tucrează  şi se îngrijeşte de buna Intreţinere şi folosire a mobillerului şi inventarutui 

moate existent în dotarea cabinetului; 

- Se ocupă  de dotarea cabinetutui cu materiale sanitare si tipizate medicale şi 

răspunde de folosirea adecvată  a acestora; 
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251- 
Art. 196 LABORATORUL ENDOSCOPIE BRONSICA 	 2  7 IUL, 2[I1'(  

Efectuează  investigaţii medicale de specialitate, in raport cu dotarea existenta si 

solicitarile medicilor de specialitate din spitai, din alte unitati sanitare din lasi sau din 

Moidova 

Este coordonat de un medic de specialitate pneumologie cu competenta in endoscopie 

bronsica. 

Asigura in principal urmatoarele atributii: 

- examineaza pacienti, stabileste diagnostice, folosind tehnici medicale specifice, 

indica sau dupa caz efectueaza tratamentui corespunzator, consemneaza date in fisa 

boinavului ; 

- recolteză  probe in vederea realizării blopsiiior; 

asigura acordarea primului ajutor medical pentru cazuriie de urgenta ; 

- acorda asistenta medicala boinavilor internati in sectifie cu paturi ; 

- recomanda internarea in sectifie cu paturi a boinavilor care necesita aceasta, in 

functie de gradui de urgenta, intocmeste conduita terapeutica si biletul de trimitere; 

- efectueaza manevre specifice competentei de Endoscopie bronsica : 

o fibrobronhoscopie diagnostica si terapeutica 

o lavaj bronhiolo-alveolar 

o bronhoscopie rigida terapeutica si diagnostica 

o asigura extragerea de corpi straini endobrosici 

o interventii de dezobstructie bronsica si repermeabilizare traheo-bronsica: electro-

rezectie, ablatie mecanica, laser-terapie, crioterapie, montare de stenturi de diferite 

tipuri, etc, in functie de dotarea serviciului ; 

o interventii bronsice concomitente cu interventii chirurgicale de Chirurgie toracica 

si ORL ; 

o manevre de recoltare si dezobstrcutie in sectia de ATI a Spitalului de 

Pneumologie ; 

o pozitionarea de sonde in sala de operatie si examinari intraoperatorii la solicitarea 

medicutui ATI sau a chirurgului toracic ; 

o examinarea de prima intentie ORL dar si examenele sferei ORL, la solicitarea si in 

colaborarea cu specialistut ORL ; 

- urmareste starea pacientului dupa efectuarea examenului endoscopic bronsic si 

adopa masurile medicale necesare, in caz de nevoie; 
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- comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi sau cu probleme deosebite, pe 

care ii are in ingrijire sau care necesita atentie speciala; 

- raspunde la solicitari de urgenta si la solicitarile din secitie sau alte sectii 

spitalului, conform programului de lucru ; 

- participa la consultatii interdisciplinare impreuna cu medicii din alte specialitati si 

in cazuri deosebile la expertize medico-legale si expertiza capacitatii de munca; 

- completeaze fise medicale pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia 

medicala pentru expertizarea capacitatii de munca; 

- intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament si recuperare a bolnavilor 

care necesita astfel de ingrijiri si verifica pe tele intocmite de medicul de familie, 

potrivit normelor in vigoare; 

- asigura consultatii medicale pentru angajare si control medical periodic a 

persoanelor trimise in acest scop de medicii de de medicina generala; 

- participa la actiuni de indrumare si control a activitatilor din teritoriu si din tara, 

pentru specialitatea pe care o reprezinta. 

- efectuează  studii si cercetari medicale in legatura cu metodele si procedeele de 

investigatie si tratament precum si documentari stiintifice in specialitatea pe care o 

reprezinta ; 

- se preocupa de de a participa cit mai activ in mainifestarile stiintifice interne si 

internationale pentru comunicarea rezulatetlor cercetoarilor servicului 

- sustine si organizeaza manifestari stiintifice in cadrul spitalului sau inafara 

acestuia. 

- urmareste si asigura fotosirea si intretinerea coresta a aparaturii medicale ; 

- urmareste aplicarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii 

cu produsele infectate ; 

Asistent medical generalist la Laboratorul de endoscopie bronsica: 

- Asigura si raspunde de aprovizionarea corecta si la timp a laboratorulul de explorari 

functionale cu cantitati suficiente de materiale sanitare, de curatenie, etc., 

substante dezinfectante. 

- Realizeaza inregistrarea pacientului in registrul de consultatii, pe categorii 

- Explica bolnavului tehnica explorarii/interventiei ce va fi efectuata in vederea 

obtinerii acordului pacientului pentru explorare/interventie; 

- Completeaza formularele necesare pentru efectuarea explorarii; 

- Asigura pregatirea bolnavului pentru explorăre/interventie:anestezie 

oxigenoterapie, linie venoasa; 
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- Pregateste echipamentul, aparatura, componentele , materiatut stern si medicatia 

care trebuie administrata necesare explorarii; 

- Ajuta medicul ta efectuarea tehnicitor speciale de investigatii/interventii; 

- Recotteaza probe de sange/produse biologice, asigura etichetarea, pastrarea, 

transportut la taboratoare, conform prescriptiei medicate; 

- Asigura monitorizarea specifica a pacientutui conform prescriptiei medicate in 

timput efectuarii explorarii pentru prevenirea eventualetor incidente si accidente si 

asigura ingrijirite dupa ; 

- Semnateaza medicutui orice modificari depistate (de ex. : auz, vedere, etc.) ; 

- Raspunde de aparitia reactiitor, complicatiitor si accidentetor pre - si 

postinterventie provocate de pregatirea defectuasa a resursetor din dotare, de 

conservarea si maniputarea necorespunzatoare a produsetor biologice ; 

- Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul ; 

- Respecta normeie de securitate, manipulare si descarcare a stupeflantetor, precum 

si a medicamentelor cu regim special; 

Participa la asigurarea unui ctimat optim si de siguranta ; 

- Tine in ordine scriptele si evidentete taboratorutui de explorari functionate si 

asigura arhivarea documentelor; 

- Asigura dezinfectia si sterilizarea aparaturii si componentetor ce au fost utilizate, 

pregateste materiatete in vederea sterilizarii, respectand regtementarite in vigoare, 

respectiv Ord. 916/2006; 

  

CABINET ORL 

23-f 

 	/2022 	 

  

Art. 197 Medic de specialitate ORL are atributii specifice efectuarii investigatiitor 

medicate de speciatitate, in raport cu dotarea existenta si solicitarite medicitor de 

speciatitate din spital, dispensar, ambutatoriut integrat sau din atte unitati sanitare. 

- examineaza pacienti, stabiteste diagnosticut, folosind tehnici medicale specifice cu 

mijbacete din dotare ; 

- indica sau dupa caz efectuează  tratamentut corespunzator, consemneaza date in 

fisa bolnavutui ; 

- asigura acordarea primului ajutor medical pentru cazurite de urgenta ; 
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- acorda asistenta medicala specifica speciatitatii ORL, bolnavitor internati in sectifie 

cu 

- paturi ; 

- .recomanda internarea in sectiite cu paturi a botnavitor care necesita aceasta, in 

- functie de gradut de urgenta, intocmeste conduita terapeutica si biletut de 

trimitere; 

- efectuează  manevre specifice medicuLui de specialitate ORL : 

extrage corp strain CAE ( conduct auditiv extern ) 

- extrage corp strain endotaringo traheat 

- spataturi auriculare 

- audiograma tonala 

- audiograma fonica si vocala 	 231 
timpanograma 	 . 2 7. 	21i27 	.. 

biopsii 

- punctii sinusate 

- cauterizari ( cornete, mucoasa nazata, epistaxis, afte ) 

- incizii ( colectii, furuncute ), etc. 

- examinarea de prima intentie ORL, dar si examenete sferei ORL, la solicitarea si in 

colaborarea cu medicut pneumotog cu competenta in endoscopie bronsica ; 

- comunica ziLnic medicutui de garda botnavii gravi sau cu probleme deosebite, pe 

care ii are in ingrijire sau care necesita atentie speciaLa; 

- raspunde la solicitari de urgenta si la solicitarite din secitie sau atte sectii ale 

spitalutui, conform programutui de tucru ; 

- participa La consultatii interdisciptinare impreuna cu medicii din atte specialitati si 

in cazuri deosebile la expertize medicolegale si expertiza capacitatii de munca; 

- completeaze fise medicale pentru botnavil care necesita trimitere la la comisia 

medicata pentru expertizarea capacitatii de munca; intocmeste fisele medicale de 

trimitere La tratament si recuperare a boloavitor care necesita astfel de ingrijiri si 

verifica pe cete intocmite de medicut de familie, potrivit normetor in vigoare; 

- asigura consultatil medicale pentru angajare si control medicat periodic a 

persoanetor trimise in acest scop de medicii de de medicina generala; 

- efectuează  studii si cercetari medicale in tegatura cu metodete si procedeete de 

investigatie si tratament precum si documentari stiintifice in specialitatea pe care o 

reprezinta ; 
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- se preocupa de de a participa cit mai activ in mainifestarile stiintifice interne si 

internationale pentru comunicarea rezultatelor cercetătorilor serviciului sustine si 

organizeaza manifestari stiintifice in cadrul spitalului sau inafara acestuia. 

- urmareste si asigura folosirea si intretinerea coresta a aparaturii medicale ; 

- urmareste aplicarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii 

cu produsele infectate; 

Art. 198 Asistent medical 

- Asigura si raspunde de aprovizionarea corecta si la timp a cabinetului ORL cu 

cantitati suficiente de materiale sanitare,de curatenie, etc., substante dezinfectante. 

- Explica boinavutui tehnica explorarii ce va fi efectuata in vederea obtinerii 

acordului pacientului pentru explorare; 

- Completeaza formularele necesare pentru efectuarea explorarii; 

- Pregateste echipamentul, aparatura, componentele si materialul stern necesar 

explorarii; 

- Ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii; 

- Recolteaza/pregateste probele biologice si asigura etichetarea , pastrarea, 

transportui la 

- laboratoare, conform prescriptiei medicale ; 

- Asigura monitorizarea specifica a pacientului conform prescriptiei medicale in 

timpul efectuarii examenelor pentru prevenirea eventualeior incidente si accidente si 

asigura ingrijirile dupa ; 

- Acorda primui ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul ; 

- Respecta normele de securitate, manipulare, si descarcare a stupefiantelor, 

precum si a medicamentelor cu regim special ; 

- Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta ; 

- Tine in ordine scriptele si evidentele cabinetului ORL si asigura arhivarea 

documentelor; 

- Asigura dezinfectia si sterilizarea aparaturii si componentelor ce au fost utilizate, 

pregateste materialeie in vederea sterilizarii, respectand regtementarile in vigoare, 

respectiv Ord. 916/2006; 

CABINET DE CARDIOLOGIE 

Art. 199 
r '4 

Z7 IUL 21J22 
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Asigură  consultatii şi investigatii de specialitate pentru bolnavii internati in spital 

pentru toate sectiile spitalului, consultatiile preoperatorii, precum şi internări de zi. 

Asigură  şi urgentele pentru pacientii internaţi. 

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI 

Art. 200 Organizare 

Este organizat şi asigură  asistentă  medicală  în conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministerului Sănătătii nr. 39/2008, avănd in structură  cabinete medicale care au 

corespondentă  în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, într-un spatiu 

special destinat acestei activităti, cu scopul de a acorda asistentă  medicală  de 

specialitate în ambulator pacientilor care se adresează  acestui serviciu, pe bază  de 

trimitere de la medicul de familie, se prezintă  la consultatie de control sau la 

tratament. 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi are in structura 3 

cabinete medicale de pneumologie adulti si copii si un cabinet de chirurgie toracica. 

Activitatea ambulatoriului integrat este coordonata de catre directorul medical din 

unitate, care raspunde de organizarea acestuia cat si de activitatea medicala 

desfasurata in cabinetele de specialitate de catre toti medicii din spital. 

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea 

medicilor se desfăşoară  în sistem integrat in cadrul programului normal de lucru 

asigurănd asistenţă  medicală  după  un program stabilit de comun acord cu şefii de 

secţii, avizat de către directorul medical şi manager ce va fi comunicat Casei de 

Asigurări de Sănătate laşi. 

Serviciile medicale ambulatorii vor fi Inregistrate şi raportate distinct. 

Persoanlul medical acreditat care acordă  asistenţă  medicală  în ambulatoriu are 

obligatia să  acorde servicii de asistentă  medicală  ambulatorie de specialitate 

asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgenţelor şi 

afecţiunilor confirmate care permit prezenţa direct la medicul de specialitate din 

ambulatoriul de specialitate. 

Programul din ambulatoriu se aprobă  de conducerea spitalului, este afişat în timp util 

la loc vizibil pentru informarea pacienţilor. 

Art. 201 Atributiile asistent medical din ambulaturiul integrat 

- Exercită  profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform, pregătirfi 

profesionale ; 
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- Primeşte pacienţii şi Ti ajută  la acomodarea acestora la condiţiile din ambulator ; 

- SoUcită  actele de identificare ale pacientului (carnet de identitate, carnet de 

asigurat) şi bilet de trimitere, dacă  este cazul; 

- Notează  datele de identitate în registrul de consultaţie; 

-Participă  la consultatie si execută  indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea 

explorărilor diagnostice şi a tratamentutui, 

- Asistă  şi ajută  medicul la efectuarea consultaţiei medicale şi a unor manevre 

terapeutice; 

-Administrează  personal, când este cazul, conform indicatiilor medicale, 

medicamentele prescrise pacientelor; 

- Prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic; 

- Pregăteşte sala de tratamente, pansamente şi mici intervenţli; 

- Asigură  şi pregăteşte materialete sanitare şi medicaţia pentru manevrele 

terapeutice; 

- Cunoaşte şi respectă  etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico- 

chirurgical, după  folosire, în vederea sterilizării; 

- Utilizează  materialele sterile 1n condiţii de maximă  securitate; 

- Sesizează  orice defecţiune apărută  la aparatura cttn otare şi ia masuri urgente 

pentru remediere; 

- Asigură  şi răspunde de ordinea şi curăţenia din Ambulator; 	23-1- 
	27 IUL 2[122, 	 

SERVICIUL DE PREVENIRE INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 

Art. 202 Asigură  respectarea următoareloratributii : 

(1) organizează  şi participă  la întălnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

(2) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă  procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi hmitare a infecţillor asociate asistenţei medicale; 

(3) şeful/responsabilul contractat participă  1n calitate de membru la şedinţele 

Comitetului director al unităţii sanitare şi, după  caz, propune acestuia recomandări 

pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, 

echipamente şi personal de specialitate; 

(4) elaborează  şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
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(5) organizează, în conformitate cu metodologla elaborată  de Institutul National de 

Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalentă  de moment a infectillor asociate 

asistentei medicale şi a consumului de antibiotice din spital; 

(6) organizează  şi derulează  activităti de formare a personalulul unitătii în domeniuI 

prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale; 

(7) organizează  activitatea serviciului/compartimentulul de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale pentru implementarea şi derularea activitătibr_cupfinse 

în planul anual de supraveghere şi limitare a infectillor aşociate asistentei,medica e al 

unitătii; 	 2 

(8) propune şi initiază  activităti complementS-e de prevetp I8401& 	cu 

caracter de urgentă, în cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie 

asociată  asistentei medicale; 

(9) elaborează  ghidul de izolare al unitătii sanitare şi coordonează  aplicarea 

precautiilor specifice în cazul depistării colonizăribr/infectillor cu germeni 

multiplurezistenti la pacientii internati; 

(10) intocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru aparitia infectiilor asociate 

asistentei medicate şi elaborează  procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare 

în conformitate cu aceasta; 

(11) implementează  metodologifie nationale privind supravegherea bolilor 

transmisibile şi studifie de supraveghere a infectiilor asociate asistentei medicale; 

(12) verifică  completarea corectă  a registrului de monitorizare a infectiilor asociate 

asistentei medicale de pe sectii şi centralizează  datele 1n registrul de monitorizare a 

infectiilor al unitătii; 

(13) raportează  la directia de sănătate publică  judeteană  şi a municipiului Bucureşti 

Infectiile asociate asistentei medicale ale unitătii şi calculează  rata de incidentă  a 

acestora pe unitate şi pe sectil; 

(14) organizează  şi participă  la evaluarea eficientei procedurilor de curătenie şi 

dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol; 

(15) colaborează  cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulatiei 

microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor şi compartimentelor, cu precădere 

a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de 

efectuare a testelor de autocontrol; 

(16) solicită  trimiterea de tulpini de microorganisme izotate la laboratoarele de 

referintă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de 

Sănătate Publică, în scopul obtinerii unor caracteristici suplimentare; 
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(17) supraveghează  şi controlează  buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi 

menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialete sanitare care sunt supuse 

sterilizării; 

(18) supraveghează  şi controlează  activitatea de triere, depozitare temporară  şi 

eliminare a deşeuritor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

(19) organizează, supraveghează  şi controlează  respectarea circuitelor funcţionale ale 

unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatoritor, a personalului şi, după  caz, a studenţilor 

şi elevilor din invăţărnăntul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

(20) avizează  orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

(21) supraveghează  şi controlează  respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

(22) răspunde prompt la informaţia primită  din secţii şi demarează  ancheta 

epidemiologică  pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată  asistenţei 

medicale; 

(23) dispune, după  anunţarea prealabliă  a managerului unităţii, măsurile necesare 

pentru limitarea difuziunii infecţlei, respectiv organizează, după  caz, triaje 

epidemiologice şi investigaţil paraclinice necesare; 

(24) întocmeşte şi definitivează  ancheta epidemiologică  a focarului, difuzează  

informaţiile necesare privind focarul., 1n conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri 

şi activităţi pentru evitarea riscuribr identificate in focar; 

(25) solicită  colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinutui extern de 

la direcţia de sănătate publică  sau Institutuţ  Naţional de Sănătate Publică  - centru 

regional la care este arondat, conform reglementărilor 1n vigoare; 

(26) raportează  managerului problemete depistate sau constatate în prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

(27) intocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalutui, în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţil asociate asistenţei medicale. 

231- 
Art. 203 Asistent medical 	 ‘ 	: 	fUL 204 

-Supravegheaza conditiile de igiena din intreg spitalul si monitorizeaza ăplk-area 

masurilor antiepidemice in spitab, 

-Implementeaza si controleaza practicile de ingrijire a pacientilor in controlului 

infectiilor ; 

-Supravegheaza contactii de boli transmisibile si informeaza medicul epidemiolog 

despre aparitia cazurilor suspecte; 
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-Recolteaza probe biologice, precum si probe de alimente, apa, etc. pe care le 

transmite pentru analize si urmareste primirea rezuttatetor; 

-Verifica efectuarea de catre angajati a controatelor medicate periodice potrivit 

reglementaritor in vigoare; 

-Controteaza indeptinirea recomandarilor cu privire la respectarea normetor de igiena 

si antiepidemice privind protectia, transportut, depozitarea si desfacerea atimentetor, 

tocurite de munca din unitate si conditiite de viata ; 

-Monitorizeaza tehnicite aseptice, inclusiv spatarea pe maini si izotarea pacientitor cu 

potentiat septic/ epidemlogen. 

-Controteaza aplicarea corecta a dezinfectiei si desinsectiei de catre personalut 

mediu, auxitiar in toate sectoarele din spitat; 

-Participa la instruirea personalutui ; 

-Participa la investigarea epidemiilor ; 

-Tine evidenta activitatit zilnice in caletut personal de lucru; 

-Constata abaterite de la normele de igiena si antiepidemice si solicita aplicarea de 

sanctiuni potrivit reglementarilor in vigoare; 

-Asigura comunicarea cu institutiite de sanatate publica si cu atte autoritati unde este 

cazul 

27. tUL 
- Prepara solutiite utilizate in procesut de deztrtfeftie, deiinsectie, derettzare; 

- Efectueaza dezinfectia cictica a incaperilor de la nivetut sectiitor / 

compartimentetor, conform planutui de dezinfectie, dupa evacuarea preatabila a 

pacientitor; 

- Dezinfecteaza cetetatte incaperi, inclusiv coridoarete si grupurile sanitare, 

bisaptamanat; 

- Deratizeaza spatiut din exteriorut cladiritor apartinatoare spitalutui, ori de cate ori 

este nevoie; 

- Efectueaza dezinsectia in tot spitatut la soticitarea sefitor de sectie; 

- Curata si dezinfecteaza, periodic pe baza unui grafic, spatiut de depozitare 

temporara a deseurilor pericubase; 

- Completeaza Graficut de curatenie si dezinfectie zilnica a acestei incaperi 

- Respecta, in mod obligatoriu, regutite de depozitare a deseuritor pericutoase in 

camera de depozitaretemporara a acestora, cotectandu-te exclusiv in pubetete 

destinate acestui scop; 

Art. 204 Agent DDD 	 231  
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- Curata si dezinfecteaza, saptamanal, pubelele de colectare a deseuritor pericubase 

din spaţiul de depozitare; 

- Se ingrijeste de depozitarea in bune conditii a materialelor utilizate. 

STERILIZARE CENTRALĂ  

Art. 205 Organizare 	 2 7 1U  

Sterilizarea are ca principal scop oferirea de material steril pentru realizarea actului 

medical. Sterilizarea se organizează  ca un compartiment de sine stătător. 

Art. 206 Atributiile compartimentului de sterilizare: 

Primeşte şi eliberează  materialul adus, kinregistrând în registrul de evidenţă  datele 

referitoare la procesul de sterilizare; 

Verifică  modul de prezentare a materialului adus şi le returnează  pe ceke 

necorespunzătoare; 

Controlează  existenţa testelor de control (autoclav, etuva, etilen oxid); 

Supraveghează  modul de Incărcare şi descărcare a materialelor; 

Supraveghează  şi controlează  manevra de efectuare a procesului de sterilizare şi 

răspunde de calitatea materialelor sterile; 

Supravegheză  aparatele pe tot timpul ciclului de sterilizare; 

Repatizează  pe secţii materialul steril. 

La staţia de sterilizare se vor steriliza următoarele instrumente şi materiale: 

instrumentar pentru intervenţii chirurgicale, instrumentar pentru examene medicale, 

material moale (câmpuri, halate, pelinci, mănuţi, comprese, etc.), barbotoare etc. 

Orice material sterilizat se poate utiliza un anumit timp precizat în OMS 1761/2021 

dacă  este păstrat în ambalaj nedesfăcut. 

Se va respecta cu stricteţe principiul separării instrumentarului sterilizat de cel 

nesterilizat, de asemenea se vor asigura circuite de separare a instrumentarului 

sterilizat de cel nesterilizat. 

Pentru fiecare ciclu de sterilizare se face evaluarea eficacităţii sterilizării utilizăndu-

se indicatorii fizico-chimici şi biologici conform O.M.S. nr. 1761/2021: 

Art. 207 Asistent medical sterilizare 

- Controlează  dacă  este asigurată  buna funcţionare a aparatelor, respectarea 

instrucţiunikor de folosire a acestora; 
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- Realizeaza testarea chimică  si biologică  a fiecărei şarje şi mentine evidenta 

activitătii de sterilizare ; 

- Răspunde de calitatea sterilizării şi de asigurarea ritmică  a instrumentarului si 

materialelor sterlle necesare activitătii spitalului ; 

- Verifică  modul de pregătire şi împachetare a material.elor trimise pentru sterilizare 

şi respinge trusele necorespunzătoare ; 

- Efectuează  sterilizarea respectând normele tehnice şi instrucţiunile fiecărui 

aparat ; 

- Informează  imediat şeful ierarhaic superior şi managerul asupra defecţiunilor sau 

defientelor de igienă  (alimentare cu apă, instalaţil sanitare, etc.) apărute in 

functionarea statiei de sterilizare şi propune măsurile corespunzătoare; 

Atribuţli conform Ordinului M.S. nr. 1101 / 2016: 

- verifică  modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, 

altor materiale trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 

- efectuează  sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile 

de sterilizare ale fiecărui aparat; 

- anuntă  imediat personalul tehnic de Intreţinere şi pe directorul de ingrijiri cu 

privire la apariţia oricărei defecţiunl care survine la aparatele de sterilizare; 

- răspunde de igiena Incăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea 

circuitelor; 

- etichetează  corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine 

evidenta activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

- efectuează  teste de control al sterilizării şi line evidenta rezultatelor; 

- respectă  precautlile standard. 

Art. 208 NUCLEU DE CERCETARE 	 . 2  7.  fUL 41%. 	 

Efectuarea de studii şi cercetări medicale în legatură  cu aplicarea de metode noi de 

investigaţii şi tratament. 

La încetarea activitătii în unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 

rezukatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate in cadrul unor lucrări 
finanţate din fonduri publice, pe o durată  de cel putin 5 ani, fără  acordul 

finanţatorului. 
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Cercetatorii au obligatia să  prezinte periodic şi oricând lt se solicită  de către 

conducerea unitatii, rapoarte privind starea/stadiul proiectelor aflate în desfăşurare. 

Atribuţiile generale ale nucleului de cercetare sunt următoarele: 

Depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru obţinerea de finanţare în 

cadrul programelor naţionale şi internaţionale; 

Participarea la derularea contractelor de cercetare în cadrul studiilor multicentrice 

internaţionale/proiectelor câstigate în cadrul unor competiţii (depinde de cerinţele şi 

priorităţile şi termenele finanţatorilor); 

Comunicarea rezultatelor studiilor în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale; 

Publicarea rezultatelor studiilor 1n reviste/manuale sau tratate. 

Fiecărui cercetător îi revine obligaţia de a accesa trialuri clinice nationale sau 

internaţionale şi granturi naţionale şi internaţionale numai după  comunicarea în scris 

a temei, obiectivelor, colectivului de cercetători şi rezultate urmărite mamagerului 

spitalului, Comitetului Director şi Consiliului de Administraţie. Acesta va fi şi 

modalitatea prin care se vor putea obţine fonduri pentru dotarea Nucleului de 

cercetare. 

Fiecărui cercetător îi revine obligaţia de a coagula colective de cercetare şi toate 

proiectele şi temele de cercetare la începerea studiului trebuie să  aibă  avizul 

Comisiei de Etică  a spitalului şi trebuie precizat pentru fiecare studiu Consimţământul 

informat al pacientelor. 

Echipele de cercetători trebuie să  aibă  în componenţă  medici cu competenţă  în 

domeniul de cercetare. 

CAMERA DE GARDĂ  

Art. 209 Organizare 

Este organizată, într-un spaţiu 

25" 

27 IUL /2(12,  

  

adecvat, special dedicat, cu circuite funcţionale 

proprii şi facilităţi de acces la secţiile clinice şi mijloacele de investigaţie paraclinice 

ale spitalului. Programul de activitate este continuu şi se desfăşoară  în sistem de ture 

şi gărzi. 

Camera de Gardă  are în principal următoarele atribuţii: 

triajul urgenţelor la prezentarea la spital; 

- triajul epidemiologic în vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale 

(tuberculoza, gripă, COVID etc); 
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- primirea, stabitizarea şi tratamentut initial at tuturor urgentetor, cu prioritate 

urgentele majore; 

- investigatii ctinice şi parachnice necesare stabitirii diagnosticutui şi începerii 

tratamentutui initiat; 

- - consultut de speciatitate in echipă  cu medicii de gardă  din spitat, pentru 

stabilirea sectiei in care urmează  să  se interneze pacientii; 

- monitorizare, tratament şi reevatuare pentru pacientii care necesită  internare; 

- tratament, stabilizare şi reevatuare pentru pacientii care nu necesită  internare; 

Art. 210 Medic: atributii 

asigură  in cursul diminetti consultut pacientitor ce reprezintă  urgente adresate 

din atte spitate sau prin adresare directă; 

Art. 211 Asistent medical: atributii 

- Are obligatia de a primi toate pacientete sosite cu ambutanta; 

- Acordă  prim ajutor 1n caz de urgentă  şi solicită  medicut de garda; 

- Primeşte pacientete şi ajută  ta acomodarea acestora ta conditiite din camera de 

gardă; 

- Instituie măsuri de izotare în cazut pacientetor suspicionate de boli infecto-

contagioase si anunta medicut de garda si serviciul de epidemiologie; 

- Solicită  actele de identificare ate pacientei (carte de identitate,dovada catitadi de 

asigurat) biletut de trimitere şi atte documente, dacă  este cazut; 

- Notează  datele de identitate si rezultatul examinarii 1n registrut de consultatie ; 

- Informeaza pacienta, familia sau reprezentantut Legal cu privire la regulamentut de 

ordine interioară  afişat în unitate; 
- - - 

- Pregăteşte psihic si fizic pacienta pentru examinare sf eventuale pretevări 

1tL 2022 

produse biotogice; 	

2 - Semnalează  medicului urgentete examinării; 	 2 7.1  
- Asistă  şi ajută  medicul ta efectuarea consuttatiei şi a unor manevre terapeutice; 

- Efectuează  tratamente la indicatia medicutui; 

- Asigură  şi pregăteşte materialete sanitare pentru manevrete medicale; 

- Cunoaşte şi respectă  etapete tehnicii de pregătire a instrumentarutui medico-

chirurgical în vederea sterilizărM 

- Utitizează  materiatete sterite 1n conditii de maximă  securitate; 

- Tine corect evidenta materiatetor consumabile şi a medicamentetor folosite; 

- Se ocupă  de dotarea cu materiale sanitare si tipizate medicate şi răspunde de 

folosirea adecvată  a acestora; 

150 



- Asigură  şi răspunde de utitizarea/păstrarea materialetor sanitare, instrumentarului 

şi aparaturii cu care tucrează  şi se 1ngrijeşte de buna 1ntreţinere şi folosire a 

mobitierutut şi inventarutui moate existent în dotarea cabinetului; 

- Supraveghează  şi controtează  ordinea şi curăţenia din sector; 

- Supravegheaza efectuarea dezinfectiet terminate; 

- Sesizează  apariţia defecţiunilor apărute ta instataţiile sanitare, electrice, termice 

de oxigen in vederea remedieritor; 

- Sesizează  orice defecţiune apărută  ta aparatura din dotare şi ia măsuri urgente 

pentru remediere; 

FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS 
72) 

2 7.1UL 2022 	 

 

Art. 212 

Farmacia cu circuit inchis se organizeaza ca sectie in structura organizatorica a 

spitatutui. 

Farmacia cu circuit inchis este unitatea farmaceutica ce asigura asistenta cu 

medicamente de uz uman si materiale sanitare pentru botnavii internati in spital, 

precum si pentru ambulatoriu in cadrut programetor nationate de sanatate. 

Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 

- asigurarea necesarului de medicamente si materiate sanitate in baza 

referatelor emise de sectii, centratizarea si prezentarea situatiei la serviciul de 

aprovizionare si licitatii at spitatutui; 

- supravegherea si coordonarea activitatii de eliberare a produsetor 

farmaceutice; 

-recepţia produsetor farmaceutice si a materialetor sanitare pe baza 

documentelor de primire; 

-aprovizionarea, depozitarea si păstrarea medicamentetor în condiţii 

corespunzătoare; 

-verificarea termenului de valabilitate a medicamentetor si substanţetor 

farmaceutice;asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă  medicală  a 

spitatutui; 

-păstrarea, prepararea si etiberarea medicamentetor de orice natură  si formă, 

potrivit Farmacopeei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate si a 

attor produse farmaceutice, conform nomenclatorutui aprobat de Ministerut Sănătăţii; 
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-depozitarea produsetor conform normetor în vigoare (farmacopee, standarde 

sau norme interne) ţinându-se seama de natura si proprietătile tor fizico-chimice; 

-organizarea si efectuarea controlului catitaţii medicamentutui si tuarea de 

măsuri ori de câte ori este necesar pentru preintămpinarea accidentetor, informând 

imediat organut superior;asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică  si 

fizică, verificarea operaţillor finale, anatiza catitativă  a medicamentului la masa de 

anatize; 

-prepararea si eliberarea medicamentelor potrivit normetor stabitite de 

Ministerut Sănătăţiiintocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de 

achizitii publice de medicamente si unete materiate sanitare;operarea în programut 

informatic a documentelor de eliberare a medicamentetor ; 

-participarea pe baza consumuritor si a stocurildr dfn farmacie, tă''efectu rea 

comenzitor tunare de medicamente; 	 2_34- 
- eliberarea si livrarea in regim de urgenta a meiclicarrienteloW' JUI. 2°22 	 

-asigură  educaţia sanitară  (consitierea) pacientilor internati în domeniut 

medicamentutui,combaterea automedicaţiel şi informarea personatutui medico-

sanitar cu privire la medicamente. 

Farmacia are pentru evidenţa cantitativă  şi vatorică  calcutator, iar pentru 

evidenţa stupeflantetor şi toxicelor sunt registre speciale. Elaborărite sunt înscrise în 

registru pentru evidenta etaborăritor. 

Farmacia cu circuit închis, este organizată  conform regtementăritor în vigoare, 

având ca obiect de activitate asigurarea cu medicamente a 

secţiitor/compartimentetor din unitate.Medicamentete şi cetetalte produse 

farmaceutice se aranjează  în ordine alfabetică, grupate pe D.C.I. sau formule 

farmaceutice şi în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern şi separat 

pentru uz extern). Inscripţiite apticate pe recipientete conţinând medicamentete vor 

fi cete prevăzute de instrucţiunite în vigoare. Farmaciite trebuie să  fie aprovizionate 

1n permanenţă  cu produse farmaceutice 1n cantităţite şi, mai ates în sortimentete 

necesare. La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea constituirii 

unui stoc de rezervă  care să  asigure o desfăşurare continuă  şi în bune condiţii a 

activităţii acesteia şi impticit, a spitatutui. 

Etiberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentetor.  

Art. 213 Aprovizionarea cu medicamente, materiate sanitare, materiate, bunuri si 

servicii este o componenta importanta in desfăşurarea activităţii secţiitor si 
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compartimentelor. De organizarea si desfăşurarea activităţii de aprovizionare depinde 

nemijtocit si catitatea serviciutui medical finat. 

Aprovizionarea secţiei cu medicamente si materiale sanitare se face pe baza 

Condicii de prescripţii medicamente si materiale sanitare care se întocmeşte de către 

asistenta, ta recomandarea medicutui curant si semnat de acesta. 

Condica de prescripţii medicamente sanitare se comptetează  pentru fiecare 

pacient cu nr. FOCG si cod numeric personat dupa schema de tratament consemnata 

in FOCG. 

Pentru asigurarea urgentelor fiecare sef de secţie are obligaţia întocmirii un 

Barem minim de urgenta care constituie Aparatut de urgenta at secţiei. 

Baremut de medicamente se înaintează  Consitiutui medical pentru avizare si 

managerului pentru aprobare. 

Pentru eliberarea medicamentetor pentru Aparatul de urgenta se intocmesc 

Condici de prescriere medicamente si materiale sanitare distincte. 

Pentru aprovizionarea in regim de urgenta a secţiei cu medicamente, sefut de 

secţie întocmeşte un Referat de necesitate. Referatul de necesitate de depune la 

registratura unităţii 

Referatul de necesitate este analizat de conducerea unităţii care stabiteşte 

oportunitatea, eficacitatea, tegatitatea si daca respecta acestea, il aproba. Dupa 

aprobare Referatul de necesitate este transmis Compartimentului administrativ 

(aprovizionare) verifica existenta contractetor de furnizare si inainteaza farmaciei cu 

circuit inchis o copie a contractutui in vederea tansarii comenzii de medicamente. 

Periodic şefii de secţie si compartimente analizează  consumut de medicamente, 

materiale sanitare si stabilesc masuri de eficientizare si de încadrare a cheltuietitor 

in indicatorii secţiei. 

Şefii de secţie răspund de aprovizionarea ritmica a secţiei, in concordanta cu 

planul de servicii medicate si cu încadrarea in bugetul de venituri si cheltnieti ai 

secţiei. 

II. Farmacie  - Atributii personatut farmaceutic 

Farmacistul sef 

Art. 214 	Atributiite farmacistitor decurg din competentele certificate de actele 

de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii formei de invatamint universitar medical 

din Romania sau strainatate, recunoscuta potrivit 

2-3 
2 7. WL 2,rdZs 

153 



Exercitarea profesiunii de farmacist este avizata de Colegiut Farmacistitor din 

Romania si autorizata de Ministerut Sanatatii prin etiberarea de autorizatie de tibera 

practica. 

Art. 215 Are în principat următoarete sarcini: 

1. Organizează  spaţiut de muncă  dănd fiecăreilncăperi destinaţia cea mai potrivită; 

2. Intocmeşte planul de muncă  şi repartizează  sarcinite pe oameni, în raport cu 

necesităţite farmaciei; 

3. Răspunde de asigurarea in cete mai bune conditii de asistenta farmaceutica 

necesara la nivetut sectiitor spitalutui; 

4. Organizează  recepţia catitativă  şi cantitativă  a medicamentetor şi celorlatte produse 

farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora 1n 

conditii corespunzătoare; 

5. Colaborează  cu secţiite spitatutui 1n vederea asigurării unui consum raţionat de 

medicamente şi pentru poputarizarea medicamentetor din nomenctator; 

6. Controtează  prepararea corectă  şi la timp a medicamentetor, răspunde de modut cum 

este organizat şi cum se exercită  controtut calităţii medicamentelor în farmacie şi 

urmăreşte ca acestea să  se etibereze la timp şi 1n bune conditii; 

7. Răspunde de organizarea şi efectuarea corectă  şi la timp a tuturor tucrăritor de 

gestiune; 

8. Asigură  măsurite de protectia muncii, de igienă, PCI şi respectarea acestora de către 

intregul personat; 

9. Participă  la şedintete semestriale organizate in cadrut oficiilor farmaceutice, 

respectiv în unităţite sanitare pentru anatiza calităţii medicamentetor potrivit 

dispoziţiltor MSP; 

10. Furnizarea de informatii si consitiere adecvata in domeniul farmaceutic, daca este 

cazut conducerii unitatii sanitare, sefitor de sectii, medicitor, attor profesionisti din 

spitat si botnavitor internati; 

11. De a se imptica adecvat, in masura solicitaritor, in activitatea comislitor de 

speciatitate din cadrut spitatutui: comisia de farmacovigitenta, comisia de etica, 

comisiite de ticitatii; 

12. Implicarea in bunul mers at unitatii sanitare, prin mentinerea unor relatii de buna 

colaborare cu conducerea acesteia, cu medicii si cu atti profesionisti din domeniut 

sanatatii. 

Art. 216 Asistentul de farmacie 72) 
2 7. 'i5;. 2n7-/ 
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Atributiile asistentilor de farmacie decurg din competentele certificate de actele 

de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamint de specialitate 

recunoscuta de lege. 

In exercitarea profesiei, asistentul de farmacie are responsabilitatea actelor 

intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor 

profesionale si cerintelor postului sub indrumarea si controlul farmacistului; 

2. Asigură  aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi 

produselor farmaceutice. 

3. Eliberează  medicamente conditionate industrial, elaborate in farmacie cu exceptia 

formulelor magistrale si a produselor medicamentoase continand toxice si 

stupefiante; 

4. Efectueaza diviziuni de medicamente fabricate industrial sau preparate in 

farmacie, toate sub directa indrumare a farmacistului; 

5. Este obligat sa cunoasca in permanenta stocul de medicamente din farmacie; 

6. Participă, prin activitatea sa la respectarea masurilor de securitate a farmaciei si 

corecta gestionare. Participa impreuna cu ceilalti salariati la inventarierile 

periodice si anuale a medicamentelor, a produselor farmaceutice cat si a 

obiectelor de inventar sau mijbacelor fixe din farmacie; 

7. Verifică  termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice 

şi previne degradarea 

8. Respectă  secretul profesional şi codul de etică  al asistentului medical. 

9. Scaderea medicatiei utilizand calculatorul. 

23 
2 7 1UL L ?P22  
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SALA DE GIMNASTICA MEDICALA 

Art. 217 Profesorul de cultura fizica medicala ( CFM ): 

Atributiile profesorutui de cultura fizica medicala decurg din competentete certificate 

de actete de studii obţinute ca urmare a parcurgerii formei de invăţământ universitar 

de speciatitate din România, recunoscută  potrivit tegii. Exercitarea profesiei de 

profesor de cultura fizica medicala este autorizată  de Ministerut Sănătăţii şi Famitiei 

prin etiberarea de autorizaţie de tiberă  practică: 

1. etaboreaza planul terapeutic pe etape, pentru tratamentete individuale, pe baza 

indicatiitor medicutui de speciatitate; 

2. aptica tratamentete prin gimnastica medicala respiratorie corespunzator afectiunii 

de care sufera fiecare pacient in parte: bronhoputmonare (bronsita cronica, 

bronstectazii etc), pleurala (pleurezii, sechele pleurate), fractura a coastelor sau 

dupa o interventie chirurgicata; 

3. tine evidenta si urmareste eficienta tratamentutui informeaza medicul de 

specialitate privind starea pacientului, face propuneri de reabilitare respiratorie prin 

insusirea de catre pacient a exercitiitor specifice gimnasticii de recuperare 

respiratorie; 

4. desfasoara cu toti pacientii aftati in tratament, o activitate de educatie sanitara 

permanenta, invatand pacientul anumite tehnici specifice reabilitarii respiratorii ca 

de exemptu: expectoratia dirijata, drenajut posturat sau realizarea de miscari 

toracice corecte si coordonarea acestor miscari cu cele abdominale; 

5. prezinta cu ocazia vizitei medicutui sef de sectie, situatia botnavitor pe care ii are 

in ingrijire si solicita sprijinut acestuia ori de cite ori este necesar; 

6. participa la consultatitte si reexaminarite medicale, informand pe medic asupra 

starii bolnavului; 

7. desfasoara o activitate de educatie sanitara pentru prevenirea si corectarea 

deficientelor fizice; 

8. raspunde de respectarea normetor de igiena si apticarea masurilor antiepidemice 

de prevenire si control a infectiilor asociate activitatii medicale in satoanete 

repartizate, in conformitate cu Ordinut MS nr. 1101 /2016. 

9. urmareste si raspunde de apticarea masuritor de protectie a muncii si PSI. 

10. executa orice atte sarcini in tegatura cu muncksa, din dispozitia conducerii 

unitatii. 
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CABINET DE PSIHOLOGIE ))7 
27. ILIL 202";- 

Art. 218 

Psihologul are in principat urmatoarete competente: 

1. Efectuează  examenut psihologic al pacienţitor in vederea stabibrii 

psihodtagnosticului, 

2. Evatuări mentale, comportamentate şi/sau psihosociate periodice, 

3. Evatuarea dependenţei de atcool şi droguri, 

4. Testarea dezvottării (timbaj, comportament motor, nivel cognitiv şi socio-afectiv), 

5. Evaluarea procesului de deteriorare psiho-cognitivă, 

6. Investigaţii de specialitate 1n cadrut cercetăritor ştiinţifice (psiho-medicate şi 

transdisciplinare). 

7. Consiliere şi educaţie preventivă, 

8. Consiliere sau psihoterapie tegată  de adicţia de substanţe/droguri, 

10.Consiliere sau psihoterapie situaţionată, ocupaţională, 

11.Consitiere sau psihoterapie relaţionată  (cuptu, famitie), 

12.Consitiere în situaţii de criză, 

13.Evatuarea aptitudinilor parentale (NPI), psihoterapie individuată, de grup şi de 

modificare a comportamentului. 

14.Poarta echipamentut de protectie prevazut de regulamentut de ordine interioara, 

care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectutui 

estetic personal; 

15.Poate participa sau intitia activitati de cercetare in domeniut medical si al 

ingrijirilor pentru sanatate; 

16.Efectueaza controtul medical periodic conform normelor in vigoare, respective 

Normete Generale de Protectie a Muncii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca; 

17.Executa sarcini, conform pregatirii profesionate, stabitite in fisa postutui de 

directorut medical sau la solicitarea unui cadru de conducere superior; 

18.Are obligatia de a se prezenta in serviciu in deplina capacitate de munca; 

19.Actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice 

tegistative care apar. 

COMPARTIMENT BIOINGINERIE MEDICALA 
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22-4 
Art. 219 Bioinginerul medical 

	
2 7  lb L  

Atributiile bioinginerului medical decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii formei de invatamant universitar medical din 

Romania sau strainatate, recunoscuta potrivit 

Exercitarea profesiunii de bioinginer medical este avizata de Ministerul Sanatatii din 

Romania. 

isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si 

cerinteior postului. 

- Monitorizeaza activitatea de mentenanta preventivă  pentru aparatura medicală  din 

spital sub directa coordonare a şefilor de secţie; 

- Asigură  monitorizarea tehnică  a inventarului de echipamente medicale prin 

completarea fişei tehnice a dispozitivului medical şi a jurnalului de utilizare şi 

service; 

- Face propuneri, pe cale ierarhică, care să  permită  realizarea unui management 

eficient al servicillor de testare, calibrare şi reparare a echipamentului medical; 

- Colaborează  cu servicille tehnice externe cu care spitalul are contract in ceea ce 

priveşte anunţarea defectelor, reparatia echipamentelor şi recepţia tehnică  a 

dispozitivului medical reparat; 

- Monitorizeaza lucrările de testare a performanţelor şi siguranţei în funcţionarea 

echipamentului medical verificat/reparat de tehnicienii firmelor de service, la 

predarea acestuia catre utilizator, conform cu nivelul de autorizare; 

- Constată  defecţiunile sau abaterile de la regimul de funcţionare normală  a 

aparaturii medicale şi face demersurile necesare pentru reparaţii cât mai urgente; 

- Soiicita stabilirea gradului de uzură  al ansamblelor si subansamblelor aparaturii 

medicale catre firme autorizate şi face propuneri privind repararea sau înlocuirea 

acestora; 

- Face propuneri, pe cale ierarhică, pentru necesarul de piese de schimb şi 

consumabile cât şi măsuri de economisire a acestora; 

- Participă  la activitatea de aprovizionare, prin obtinerea de oferte de preţuri şi 

relaţii cu furnizorii; 

- Execută  activitaţi de informare a personaiului medico-sanitar privind utilizarea şi 

Intreţinerea echipamentului medical şi în conformitate cu recomandările din 

manualele de utilizare şi service; 

- Planifică, proiectează  şi implementează  proceduri/standarde cerute de agenţii 
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externe de acreditare şi ticenţiere; 

COMPARTIMENT DIETETICA 

Art. 220 Medic responsabil cu alimentatia -medicul de gardă: 

1. Verifica prin sondaj calitatea produselor alimentare eliberate de la magazia 

spitatului; 

2. Verifica modul de pastrare al alimentelor in bucatarie, pentru masa de seara; 

3. Controleaza hrana preparata, cu o jumatate de ora inainte de servirea ei, 

consemnand calitatea in caietul blocului alimentar si avizand distributia acesteia; 

4. Controleaza recoltarea probetor atimentare; 

5. Controleaza modul de distribuire a mesei si transportut hranei de la bucatarie la 

oficii si de la acestea la bolnavi; 

6. Controleaza si urmareste calitatea hranei servite la bolnavi. 

Art. 221 Asistent medical de dietetica 

- Conduce şi coordonează  activitatea echipei din btocut alimentar şi bucătărie, 

privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiitor medicate. 

- Controlează  si raspunde de respectarea normelor igienico-sanitare 1n bucătărie şi 

blocut alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă  a veselei. 

- Supravegheză  respectarea, de către personalut din blocut alimentar a normelor în 

vigoare privind prevenirea infecţiitor asociate actului medical, a normelor de 

protecţie a muncii şi a regulamentutui de ordine interioară. 

- Verifică  calitatea şi valabititatea alimentelor cu care se aprovizionează  instituţia, 

modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la etiberarea din 

magazie. Calcuteaza necesarul de stocuri de alimente periodic ( saptamanal, lunar, 

anuat ) pe baza planutui de meniuri si diete intocmit. 

- Intocmeste planul de diete si meniuri / pacient, pe care it prezinta spre aprobare 

conducerii unitatii, pentru fiecare regim in parte, cu urmatoarele etemente 

obligatorii: 

- numar de catorii pe fiecare produs/portie si numar totat de catorii/zi/ - 

pacient/ portie; 

- calcutut principiilor atimentare/produs/gramaj si pe zi cu respectarea raportutui 

intre principiile atimentare pentru fiecare regim in parte; 
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- respectarea retetetor din planul de diete si meniuri pentru prepararea hranei 

pacientilor; 

- intocmirea listelor de meniuri, separat pentru toate regimurile; 

- calculatia zilnica, pe baza planului intocmit, a principiilor alimentare si caloriilor 

pe fiecare tip de regim prescris de medicul curant, pentru incadrarea in suma atocata 

pentru fiecare tip de boala; 

- Intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii unitatii, meniul stabitit pentru 

urmatoarea saptamana, precum si costul estimativ al alimentelor necesare. Meniurile 

vor fi intocmite in colaborare cu bucataruI coordonator, functie de capacitatile reale 

ale dotarilor din bucatarie si de numarul de personal existent si graficele de lucru. 

- Supraveghează  şi participă  la prepararea regimurilor speciale. 

- Controlează  si raspunde de modut de respectare a normelor de igienă  privind 

transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementăritor în vigoare. 

- Controlează  si raspunde de distribuirea hranei preparate catre secţil ( cantitatile 

de hrana din marmite, etichetarea lor, predarea acestora ) catre oficii si bolnavi. 

- Calcutează  regimurite alimentare şi verifică  respectarea_principiilor alimentare. 

- Întocmeşte zitnic lista cu alimentele şi cantitătile necesare;  

V- 	 aerifIcă  prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei 	bolnavi. 	2?)4 
- Recoltează  şi păstrează  probete de alimente. 2 7  ![11, 

Respectă  regtementărite în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infectillor asociate asistenţei medicate. 

- Respectă  regulamentul de ordine interioară. 

- Controtează  starea de functionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea 

alimentelor. 

- Informează  conducerea unităţii despre deficientele constatate privind prepararea, 

distribuirea şi conservarea alimentelor. 

- OrganIzează  activităţi de educatie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă. 
- Participă  la formarea asistentilor medicali de dietetIcă/nutritioniştilor. 

- Respectă  secretul profesional şi coduI de etică  al asistentului medicat. 

- Respectă  normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. 

- Se preocupă  permanent de actualizarea cunoştinţetor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educaţie continuă  şi conform cerinţelor postutui. 

- Execută  orice atte sarcini in legatura cu functia sa sau din dispozitia conducerii. 

Art. 221 DISPENSARUL TBC 
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Personal medical din Dispensarut TBC 

Art. 222 Medicul sef are în principal următoarele sarcini: 

- Organizează  şi răspunde de intreaga activitate a dispensarului de pneumoftiziologie 

teritorial. 

- Răspunde de implementarea măsuritor PNCT în teritoriu arondat dispensarului de 

pneumoftiziologie. 

- Examinează  suspecţii de TB care se prezintă  ta dispensarut de pneumoftiziologie 

din propria iniţiativă, trimişi de medicii de familie sau atte eşaloane medicate, 

comunicând utterior acestora rezultatut. 

- Asigură  administrarea sub directă  observare a tratamentutui antituberculos 

recomandat bolnavilor cu TB. 

- Răspunde de inregistrarea corectă  a bolnavitor în registrut de TB. 

- Cunoaşte răspăndirea infecţiei, grupele cu risc epidemiologic 1n rândul poputaţiei, 

indicatorii epidemiologici şi dinamica teritortată  a endemlei. 

- Efectuează  consultaţii medicale de specialitate pentru angajare şi control medical 

periodic persoanelor, cu sau fără  contribuţie personală  a asiguratutui. 

- Efectuează  îndrumarea metodologică  a medicitor de familie din teritoriu) arondat. 

- Supervizează  indeplinirea atribuţiilor ce revin medicului de familie conform PNCT. 

- Efectuează  comenzile lunare de medicamente pe care le supune spre avizare 

coordonatorului judeţean al PNCT. 

- Monitorizează  şi evaluează  activităţile PNCT din teritoriu. 

- Colectează, pretucrează  şi raportează  datete cuprinse în sistemut informaţional al 

PNCT. 

- Stabiteşte incapacitatea de muncă  şi emite certificatut medical potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

- Urmăreşte şi asigură  folosirea şi Intreţinerea corectă  a mijbacelor din dotare. 

- Colaborează  cu alte instituţii din teritoriu, care au responsabilităţi în realizarea 

Programului (direcţia spitatului, CJAS, autorttăţile locale, ONG-uri cu activitate 1n 

domeniu). 

- Participă  la acţiunite de informare şi instruire organizate în cadrut judeţutui de 

către Unitatea Judeţeană  de Evatuare şi Coordonare a PNCT. 
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2".5 

ItIL A24 	 

Art. 223 Medicul specialist are în principal următoarele sarcini: 

examinează  bolnavii, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care 

dispune, indică  sau, după  caz, efectuează  tratamentul corespunzător; consemnează  

aceste date în fişa bolnavului; 

- efectuează  analiza epidemiei, calculul si raportarea indicatorilor 

- implementarea activitatilor de control al TB in teritoriu; 

- monitorizeaza si evalueaza activitatile PNCT in teritoriu 

îndrumă  bolnavii care nu necesită  supraveghere şi tratament de specialitate, la 

medicii de familie cu indicatia conduitei terapeutice; 

- recomandă  internarea in sectlile cu paturi a bolnavilor care necesită  aceasta, 1n 

funcţie de gradul de urgenţă , întocmeşte biletul de trimitere; 

- acordă  asistenţa medicală  pacientilor din teritoriu, internaţi în sectiile cu paturi, in 

cadrul zilelor de teren si a programului de lucru stabilit de conducerea unitatii; 

- anunţă  Autoritatea de Sănătate Publică  lasi despre cazurile de boli infecţioase şi 

profesionale depistate; 

- dispensarizează  unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, 

conform normelor 1n vigoare, colaborează  cu medicii de familie pentru 

dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora; 

- stabileşte incapacitatea temporară  de muncă  şi emite certificatul medical potrivit 

reglementărilor 1n vigoare; 

- completează  fişa medicală  pentru bolnavii care necesită  trimitere la comisia 

medicală, pentru expertiza capacitătii de muncă; 

- participă  la solicitare, la lucrările comisiei de expertiză  medicală  şi recuperare a 

capacitătii de muncă  şi ale comisiei medico-legale; 

- anallzează  periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale de 

specialitate, propunănd măsuri corespunzătoare; 

- participă  la analiza periodică  a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

- efectuează  gărzi în spital potrivit reglementărilor 1n vigoare; 

- participă  la actiunile de control medical complex a unor grupe de populatie, 

organizate de conducerea spitatului sau ambulatoriului de specialitate; 

se preocupă  permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului 

din subordine; 

- urmăreşte şi asigură  folosirea şilntreţinerea corectă  a mijloacelor din dotare; 
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controtează  respectarea normelor de igienă  şi antiepidemice. 	 2)21 
Art. 224 Asistentul social cu studii superioare 	• 

Atributiile asistentutui sociat decurg din competentele certificate dlealclitLeledhe studii 

obtinute, ca urmare a parcurgerii formei de invatamant universitar din Romania sau 

strainatate, recunoscuta potrivit legii. 

Exercitarea profesiunii de asistent sociat este autorizata de Ministerul Sanatatii prin 

eliberarea de autorizatie de libera practica. 

Asistentul sociat are in principat urmatoarele competente: 

- Interventia si monitorizarea cazuritor asistate sociat consitiere individuala in 

vederea cooperarii botnavilor la tratament. 

- Identificarea de resurse pentru solutionarea probtemetor socio - economice, prin 

includerea persoanetor asistate sociat in programe comunitare; 

Art. 225 Asistenta sefa din Dispensarul TBC are în principat următoarele sarcini: 

- Organizează, îndrumă, controlează  şi răspunde de întreaga activitate a perosnatului 

mediu auxiliar şi etementar sanitar din ambutatoriul de specialitate; 

- Participă  ta întocmirea fişelor de apreciere anuală  a personalutui din subordine; 

- Organizează  şi controtează  folosirea integrata a timputui de muncă  a personatutui 

din subordine, întocmeşte graficul de lucru al acestuia; 

- Semnatizează  medicilor din cabinetete, de speciatite şi medicutului şef din 

ambutatoriut de specialitate aspecte deosebite din activitate; 

- Asigură  şi controtează  steritizarea corectă  a aparaturii şi instrumentarului medical; 

- Gestionează  bunurile care i-au fost Incredinţate, se preocupă  şi asigură  utilizarea şi 

păstrarea acestora în condiţit corespunzătoare; 

- Aptică  şi controtează  respectarea măsurilor de igienă  şi antiepidemice şi a normetor 

de protecţia muncii; 

Controtează  şi răspunde de ţinuta şi disciptina personatului din subordine; 

Se preocupă  şi sprijină  ridicarea continuă  a nivetutui profesionat propriu şi al 

personatutui din subordine; 

- Urmăreşte respectarea de către bolnavi a regulamentutui de ordine interioară  a 

ambulatoriului de specialitate; 

Art. 226 Asistenta medicala din Dispensarul TBC are 1n principat următoarele 

sarcini: 

- Ajuta medicut speciatist la consultatii si tratamente 
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- Pastreaza si raspunde de documentele botnavitor 

- Administreaza tratamentut sub directa observatie, cu consemnarea 

- fiecarei doze; semnateaza medicului neprezentarea botnavitor la tratament 

- Colaboreaza cu asistenta de ocrotire si celetatte medii pentru asigurarea 

- prezentarii corecte a botnavilor la tratamente si controate (inclusiv deplasarea La 

domiciul botnavilor - La nevoie) 

- Instruieste botnavut si supraveghereaza recoltarea probet r de spy a 

- Urmareste controlul contactitor 

- Participa la actiunile de educatie sanitara 	
P,291 

 
‘, 	 111;  

- răspunde de starea de curaţenie a cabinetului şi a sătii de aşteptare, 

- temperatura şi aerisirea incăperilor, existenta rechizitetor şi a imprimatetor 

necesare activităţii; 

- ridică  de La fişier fişele medicate ale bolnavitor prezentaţi pentru 

- consuLtatii de specialitate şi le restituie acestuia după  consultatii; 

- semnatează  medicului urgenţa examinării botnavitor; 

- termometrizează  botnavii, recottează  la indicaţia medicului unete probe 

biologice pentru analize de laborator curente, care nu necesită  tehnici speciate şi 

ajută  La efectuarea diferitelor proceduri medicate; 

- comunică  medicitor de famitie diagnosticul şi tratamentut indicat botnavitor 

consultaţi; 

- acordă  primut ajutor 1n caz de urgentă; 

- efectuează  la indicaţia medicului, injectii, vaccinări, pansamente, precum şi alte 

tratamente prescrise; 

- răspunde cu promtitudine la solicitările bolnavilor şi informează  medicut asupra 

oricărei solicitări care se referă  la îngrijirea medicală  a bolnavitor; 

- răspunde de apticarea măsuritor de dezinfectie şi dezinsecţie, potrivit normetor în 

vigoare; 

- primeşte, asigură  şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarulut 

aparaturii şi utitajetor cu care lucrează  şi se îngrijeşte de buna intreţinere şi folosire a 

mobilierutui şi inventarului moate existent in dotare; 

- desfăşoară  activitate permanentă  de educatie sanitară; 

- se preocupă  permanent de ridicarea continuă  a nivetutui său profesionat; 

- tine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispensarizare şi 

- întocmeşte dărite de seamă  şi situatiite satistice privind activitatea cabinetutui. 
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Art. 227 Asistenta medicala de ocrotire, are in principal urmatoarele sarcini: 

- desfăşoară  activitate cu precadere in focarul de tuberculoza 

- invita persoanete cu simptome respiratorii sa se prezinte la dispensar -pentru 

control 

- participa la efectuarea anchetei epidemiologţe 

- tine evidenta focarelor de tuberculoza 	 7. IUL, 11127 

- se deplaseaza imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament 

- colaborează  cu medicul de familie 

- participa activ la tratamentut sub directa observatie 

- colaborează  cu serviciul de asistenta sociala de pe langa primarille locale pentru 

rezolvarea probelemelor sociale din focare. 

Art. 228 Asistenta medicala de pediatrie, în afara sarcinilor ce revin asistentei 

medicale, are următoarele sarcini specifice: 

- efectuează  dezbrăcarea, cântărirea şi măsurarea copiilor şi înscrierea datelor 

respective în fişa de consultaţie; 

- explică  mamelor sau Insoţitorilor recomandările făcute de medic referitoare la: 

alimentaţie, medicaţie, regim de viaţă, etc. 

- comunică  zilnic medicilor de familie cazurile deosebite de copii bolnavi, pentru a fi 

urmărite în continuare; 

- face analiza epidemiologică  a copiilor prezentaţi în ambulatoriul de specialitate, 

examinează  starea tegumentelor, a cavităţii bucale şi faringelui, termometrizează  

copiii; 

- conduce în boxe de izolare separate copiii suspecţl de boli Infecţioase şi solicită  

medicul pentru examinare; 

- semnalează  medicului urgenţa examinării copiilor bolnavi; 

- tine evidenta copiilor cu boli transmisibile depistaţi în ambulatoriul de specialitate 

şi anunţă  Autoritatea de Sanatate Publica lasi cazurile de boli infecţioase; 

- se îngrijeşte ca după  fiecare copil cu boala transmisibilă  camera de filtru şi boxele 

de izolare să  fie dezinfectate şi işi face dezinfecţia individuala. 

Art. 229 Asistentul medico - social are in principal urmatoarele sarcini: 

- Preluarea si contactarea cazurilor sociale sesizate de catre personalul medical din 

ambulatoriu; 
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- Intocmirea dosarului sociat care cuprinde:fisa de tuare in evidenta, ancheta 

sociala, rapoarte de evatuare individuala si atte documente specifice; 

- Identificare si contactare de spitatii publice si private, precum si persoane fizice, 

in vederea includerii persoanetor asistate social, in programe comunitare, cu scoput 

solutionarii problemelor socio - economice ale acestora; 

- Intocmirea oricaror sarcini si atributii, in tegatura cu activitatea sa, din dispozitia 

conducerii unitatii. 

Art. 230 Statisticianul medical are in principal următoarele sarcini : 

Tine şi întocmeşte evidenţa statistică  şi rapoartete statistice ; 

Urmăreşte Intocmirea şi păstrarea corectă  a .N.ridenţplor primare la nivetut 

fişierutui . 
23'ţ  

Art. 231 Registratorut medical are în principal următoarele sarcini : 

1. Intocmeşte fişa medicată  cu datete privind identitatea botnavitor, când aceştia se 

prezintă  pentru prima dată  la Dispensarut TBC ; 

2. Păstrează  in condiţii optime fişierul şi evidenţete primare ; 

3. Asigură  programărite la consultaţii de specialitate, la cererea botnavitor şi 

înregistrează  chemările la domicitiu ; 

4. Asigură  un ritm şi un flux ordonat at bolnavitor la cabinetele de specialitate ; 

5. Tine evidenţa tocuritor libere comunicate de spitat şi le transmite medicilor 

speciatişti; 

6. Informează, dă  lămuriri şi îndrumă  competent solicitanţii in ceea ce priveşte 

nevoite de asistenţă  medicată  ate acestora ; 

Art. 232 Ingrijitoarea, are următoarele sarcini : 

- efectuează  curăţenia şi dezinfecţia în condiţii corespunzătoare, in spaţiut 

repartizat ; 

- primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialetor de curăţenie ce te 

are în grijă  ; 

efectuează  aerisirea periodică  a incăperitor ; 

curăţă  şi dezinfectează  băile şi WC-urite cu materiale şi ustensile folosite numai in 

aceste locuri; 
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- transportă  reziduurile la tancul de gunoi 1n conditii corespunzătoare ; răspunde de 

depunerea lor corectă  în recipiente; curăţă  şi dezinfectează  recipientete în care se 

păstrează  sau transportă  reziduurite. 

  

2:7Ş  
	,21, !II L. 702? 

SERVICIUL DE STATISTICĂ  MEDICALA 51 INFORMA41CA,  

  

Art. 233 Este in subordinea Directorutui Medical si are in principat urmatoarele 

atributii: 

- întocmirea rapoartelor, centralizarilor, dările de seamă  şi situaţiite statistice 

periodice tunare, trimestriale, semestriale şi anuale. Unde este cazul, se anexează  

copii după  documentete pe baza carora s-a întocmit raportul; 

- intocmeşte situaţiite statistice ale spitalului (lunar, trimestriat, semestrial, anual); 

- operează  Foile de Observaţie Clinice Generale in programut naţional DRG; 

- operează  şi raportează  concediile medicate in programul impus de C.N.A.S; 

- efectuează  "miscarea zilnică  a bolnavilor' în colaborare cu asistenţii sefi de secţie; 

- opereaza în sistemul de calcut consumurile de materiale sanitare si medicamente; 

- Raportează  ori de cate ori este nevoie Comitetului Director situaţia indicatoritor 

reatizaţi; 

- centratizarea lunară  sau ori de cîte ori este nevoie a datelor operate; 

- asigura corectarea FOCG invalidate si retransmiterea lor; 

- respecta confidenţialitatea datelor, 

- executarea, în termenete stabilite, a tuturor tucrărilor de statistică  medicală  

precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă  a instituţiei; 

- asigurarea circuitului informaţionat al datelor prin sistemut informatic existent; 

- introducerea zitnică, verificarea şi transmiterea datetor privitoare la pacienţii din 

foite de observaţie; 

- transmiterea şi pretucarea datetor prin internet; 

primeşte documentaţia medicală  a bolnavitor externaţi (foi de observaţie); 

- clasifică  foile de observaţie ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boti, pe secţii, pe an; 

- ţine evidenţa datetor statistice pe formulare stabilite de Ministerut Sănătăţii şi 

întocmeste rapoartele statistice ale spitalutui, verificând exactitatea datelor 

statistice ale secţiitor cuprinse în rapoartele secţiitor; 

- pune la dispoziţia secţiitor datele statistice şi documentaţia medicală  necesară  

pentru activitatea curentă  şi asigură  prelucrarea datelor statistice; 
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- urmăreste corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu aLte unităţi 

sau pe ţară  şi informează  şefii de secţie şi conducerea unităţii; 

- line la zi evidenta informatizată  a pacienţilor externati şi răspunde de 

corectitudinea datelor introduse în calculator; 

- intocmeşte documentaţia medicală  a bolnavilor externaţi (foi de observaţie, foi de 

temperatură); 

asigură  controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date; 

asigură  înregistrarea miscării zilnice a bolnavilor în centralizatoruL electronic; 

efectuează  controtul periodic al listel bolnavilor ieşiti şi intocmirea situaţiei 

numerice a acestora; 

- asigură  centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi 

expedierea prin email la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului laşi; 

urmăreşte înregistrarea corectă  a datelor bolnavilor; 

asigura confidentiatitatea datelor; gestioneaza datele si informatille medicale a 

pacientilor,prin securizarea retelei informatice a spitalului si a server-ului spitalului 

cu parole de acces, care vor fi limitate in functie de competentele persoanelor care 

vor fi autorizate sa aiba acces; 

- verifica periodic daca nu exista accesari a persoanelor neautorizate in reteaua 

informatica si va lua masuri suplimentare de protectie a bazei de date centralizate a 

spitalului, prin schimbarea periodica a paroletor de acces a utilizatorilor autorizati; 

Intreţine şi actualizează  baza de date medicale a spitalului; 

coordonează  secţiile clinice in procesul de cuLegere a datelor pentru baza de date 

medicală  a spitalului; 

- răspunde de instruirea şi transmiterea informaţiilor către secţiile clinice; 

COMPARTIMENTE FUNCTIONALE 

CompartimenteLe funcţionale se constituie pentru Indeplinirea atribuţillor ce revin 

unităţii, cu privire la activitatea economico-financiară  şi administrativ-gospodărească. 

in Spitalul Clinic de Pneumoftizilogielaşi sunt organizate servicii. birouri şi 

compartimente 1n functie de tipul activităţii desfăşurate, şi anume: Serviciul financiar 

contabil, birou de resurse umane, birou aprovizionare transport, administrativ, birou 

achiziţii publice, compartimentul juridic, compartimentul tehnic, compartimentul 

securitatea muncii, compartimentul audit, compartiment de informatică; personat 
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Art. 234 Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare: 

Biroul R.U.N.O.S. asigura cadrut Legal pentru strategia de personal a managerului 

unitătii, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal 

functionale, fundamentată  si eficienta, asociata atat cu resursete financiare 

prevazute 1n bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cu obligaţiite contractuale 

asumate în domeniut sănătăţii . 

Biroul R.U.N.O.S. are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, 

raporturite de munca si salarizarea personatului, în concordanta cu structura 

organizatorica si complexitatea atribuţiitor unitătii, pe domeniut de activitate pe care 

îl reprezinta, 1n vederea reatizării cu eficienţă  maximă  a oblectivelor unitatii sanitare 

si asatisfacerii nevoitor angajaţilor. 

Biroul RUNOS are în principaL următoarele atribuţii: 

1. Întocmirea statutui de funcţii conform legislatiei in vigoare; 

2. intocmirea contractelor individuale de muncă  pentru personalul nou Incadrat; 

3. Completarea si transmiterea registrului generat de evidenta al salariatitor potrivit 

prevederitor tegale în domeniu; 

4. Ţinerea evidenţei salariatitor, păstrarea pe timput angajării a dosarelor personale; 

5. Întocmirea dosaretor cerute de legislatia în vigoare în vederea pensionării; 

6. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractete individuate de 

muncă  ate satariaţilor (promovat, schimbat funcţie, desfacerea contractutui, etc.); 

7. Etiberarea legitimaţiilor persoanelor nou încadrate în muncă  şi vizarea anuată  a 

legitimatiilor persoanetor angajate; 

8. Încadrarea mediciitor rezidenţi pe bază  de repartiţie; 

9. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturitor vacante şi temporar vacante 

din unitate, conform legistaţiei 1n vigoare; 

10. Întocmirea şi aducerea ta cunoştinţă  a fişei postutui pentru personalul din 

subordine şi verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte; 

11. Eliberarea adeverinţetor salariaţitor în funcţie de necesităţi; 

12. Furnizarea datelor privind numărut de personal pe structură  în vederea 

elaborărli bugetutui de venituri şi cheltuieli; 

13. Participă  la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 

furnizând date de specialitate; 

14. Întocmirea dărilor de seamă  statistice Lunare trimestriale, semestriale şi anuale 

privind personalul încadrat conform cerinţelor; 
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15. Apticarea prevederitor Ordonantei de Urgenţă  a Guvernutui nr. 96/2003 privind 

protecţia maternitătii la tocurite de muncă; 

16. Elaborarea conform reglementăritor legale în vigoare a documentatiel necesare 

pentru debtocarea cât mai rapidă  a posturitor vacante respectiv a documentatiei 

privind suplimentărite de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea 

necesară  desfăşurării unui act medical de catitate; 

17. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actetor ce intră  1n competenta 

serviciului; 

18. Transmiterea ta C.N.A.S. a documentelor de asigurare de răspundere civită  a 

certificatetor de membru at Colegiutui Medicitor pentru medici iar pentru cadrele 

medii autorizatiite de tiberă  practică  în vederea încheierii contractului de furnizării 
de servicii medicate; 

19. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: satarii de bază, indemnizatii de 

conducere, spor vechime, spor pentru condiţii deosebite, gărzi, indemnizatii, 

premieri anuate, indemnizatii de asigurări sociale în conformitate cu tegistatia în 

vigoare; 

20. Întocmirea dectaratiel 205 privind impozitut retinut angajatitor şi depunerea lor 

ta Administraţia financiară  in termenul prevăzut de lege conform Codului Fiscat; 

21. Întocmirea lunara a dectaratiel unice D112; 

22. Întocmirea declaratiel privind evidenţa nominală  a asiguraţilor care au 

beneficiat de concedii şi indemnizatii şi a obligatiitor de plată  către bugetut Fondului 

nationat unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizatii conform 

O.U.G.nr.158/2005; 

23. Primirea, verificarea şi întocmirea documentelor pentru decontare a 

certificatetor de concediu medical ; 

24. Totatizarea numărutui de zite de concediu medical pentru incapacitate 

temporară  de muncă  avut în uttimete 12 luni in vederea acordării certificatelor de 

concediu medical pentru angajatii unitătii; 

25. Întocmirea dăritor de seamă  statistice lunare, trimestriate, semestriate şi anuate 

privind fondut de salarii; 

26. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare satariat ; 

27. Urmarirea folosirit integrate a timputui de lecru de catre toti salariatii unitatii, 

efectuarea controlutui prestarii muncii, atat in cadrut programutui de lucru, cât şi în 

afara acestui timp (gărzi); 

170 

2_,31  

2- 7 f-Ur 71:17 ‘,,, 	 

 

  

    

    



Art.235 Biroul financiar-contabilitate. 7 IU1,202.. 	 
Biroul Financiar-Contabititate asigura evidenta contabita a tuturor operatiunitor 

financiar contabite si de patrimoniu din unitate, precum si a resursetor financiare 

alocate, pe surse de finantare. 

Acest compartiment are în principal următoarete atributii: 

1. Organizarea contabilitătii conform prevederitor tegate şi asigurarea efectuării 

corecte şi la timp a Inregistrăritor; 

2. Organizarea anatizei periodice a utilizării bunuritor materiate şi tuarea măsuritor 

necesare impreună  cu celetatte birouri şi servicii din unitate în ceea ce priveşte 

stocurite disponibite, supranormative, fără  mişcare sau cu mişcare tentă; 

3. Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţlite tegate a dăritor de 

seamă  financiar-contabite; 

4. Exercitarea controlutui financiar-preventiv 1n conformitate cu dispoziţiite legate; 

5. Participarea la sistemul informational al unităţii, urmărind folosirea cît mai 

eficientă  a datelor contabitităţii; 

6. Asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau 

la baza Inregistrăritor în contabititate; 

7. Organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerli lor 

corecte şi la zi; 

8. Organizarea inventarierii periodice a mijbacetor materiate şi regularizarea 

diferenţelor constatate; 

9. intocmirea tunara a facturitor pentru decontarea serviciitor medicale 

(spitaticeşti, ambutatoriu, paraclinice); 

10.Asigurarea îndeplinirii condiţiitor tegate privind angajarea gestionaritor, 

constituirea şi reţinerea garanţiitor materiate; 

11.Asigurarea măsuritor de păstrare, maniputare şi folosire a formutaretor cu regim 

special; 

12. Conduce evidenta angajamentetor bugetare atât în contabititatea instituţiei cât şi 

în sistemul de control al angajamentelor "punctut unic de acces"- Sistemut Nationat 

de Raportare Forexebug, în scoput de a furniza informaţii în orice moment şi pentru 

fiecare subdiviziune a bugetutui aprobat pentru exercitiut bugetar curent, cu privire 

la creditete bugetare angajate şi cele disponibite, rămase de angajat; 

13.Întocmirea studiitor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de 

spitatizare, pat efectiv, pat ocupat, botnav, etc., comparativ pe secţiite din unitate, 

anatiza cauzetor care determină  diferenţe şi propuneri; 
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14. Analiza şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluărli eficientei utilizări 

mijbacelor materiate şi băneşti puse la dispoziţia unităţii, Warea măsurilor necesare 

pentru evitarea chettuielibr neeconomicoase şi inoportune; 

15.Intocmirea proiectelor bugetului de venituri şi cheltuiefi şi urmărirea incadrării în 

bugetul aprobat pentru perioada curentă; 

16.Asigurarea efectuării corecte şi 1n conformitate cu dispoziţfile legale a 

operatiunitor de încasări şi plăţi în numerar; 

17.Întocmirea documentelor de acceptare sau de refuz a 

18.Verificarea documentelor justificative de cheltuiefi sub aspectul formei, 

conţinutului, legalitătii şi oportunitătii operaţiunii; 

19.Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţil avututui unităţii şi pentru 

recuperarea pagubelor produse; 

20.Intocmirea formelor de recuperare a sumetor care au fost eventual greşit ptătite. 

21. Intocmirea raportărilor privind programele de sănătate şi a indicatorilor acestora; 

22.Incasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiel mişcării acestora; 

23. Facturarea servicidor prestate terţilor; 

24. Verificarea tuturor operaţiunile consemnate de Trezoreria Statulei în extrasele de 

cont; 

25. Efectuarea plăţilor drepturRor băneşti ale salariatilor şi coleboratoreor; 

26. Verificarea şi Inregistrarea 1n contabilitate a documentelor care stau la baza 

operaţiunilor de Incasari şi plăţi; 

27.Asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, 1n 

limita creditelor aprobate; 

28.Urmărirea încasării contravalorii facturRor emise; 

29.Intocmirea facturilor fiscale şi documentelor de pLată  pentru operaţiunile 

financiare, potrivit reglementărRor în vigoare; 

30. Eleborează  şi propune spre aprobare proceduri de lucru 1n domeniul de activitate; 

31.intocmeşte rapoartele privind situaţiile financiare în Sitemul Naţionat de 

Raportare Forexebug ; 

32.Întocmeşte şi ţine evidenţa contabilă  distinctă, fobsind conturi analitice distincte 

pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene Herambursabile; 

23.1 
Art. 236 Serviciul de Achiziţii Publice şi Aproviziouare 	2 7 ; 	Zrffi  

Are ca obiect de activitate aprovizionarea unităţii prin achizitie publica, cu produse, 

servicii sau lucrari, necesare desfasurarii activitatii medicale, tehnice si 
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administrative, în conformitate cu dispozitiile tegale, precum si fazete execuţiei 

bugetare. 

Art. 237 Seful de serviciu are in principal urmatoarele sarcini: 

Coordonează, verifică  şi pune în apticare, în baza legistaţiel în vigoare, activităţitor 

specifice sectoaretor achiziţii publice şi aprovizionare. 

Organizează  proceduri de achiziţii, încheie acorduri-cadru şi contracte de achiziţii şi 

le derutează  în limita atocaţillor bugetare pentru produse/servicii/lucrări şi a Planului 

anual at achiziţiitor publice aprobat. 

Verifică  şi avizează  toate procedurite de achiziţii efectuate de salariaţii din subordine 

căt şi derutarea contractetor aferente în conformitate cu atocaţiite bugetare 

aprobate. 

Verifică  şi avizează  Planut anuat al achiziţiilor publice corelât cu bugetut de venitUri şi 

chettuieti aprobate de ordonatorut de credite. 

211UL L.U.L. 	Reprezintă  instituţia 	relaţiite cu SICAP. 

Reprezintă  instituţia 	retaţille cu instituţlite--şt organele âbillfate în derutarea 

proiectelor şi investiţfilor finanţate din fonduri proprii, fonduri de la bugetut de 

stat,fonduri europene şi atte surse constituite conform legii. 

Verifică  şi avizează  toate documentete dosarelor de achiziţii publice întocmite de 

satariaţii din subordine. 

Emite către satariaţi note de serviciu în legătură  cu atribuţiite de serviciu, în limita 

pregătirii profesionale ate acestora, date de către Managerul instituţiei. 

Răspunde de integritatea şi modul de arhivare a dosarelor de achiziţii publice 

aferente proceduritor pe care le gestionează, cât şi a salariaţitor din subordine, astfet 

încât să  fie respectate toate prevederile şi normele legale 1n vigoare (inclusiv 

numerotarea fitelor dosarelor şi întocmirea opisurilor cu conţinutul documentaţiitor). 

Coordonează  şi pune în apticare programete de finanţare a investiţiitor şi programete 

de sănătate (in ceea ce priveşte achiziţiile şi aprovizionarea); 

Verifică  şi avizează  documentaţiite de atribuire şi documente conexe (referate, note 

de estimare, note justificative, etc.) pentru procedurile de achiziţii organizate de 

instituţie; 

Întocmeşte împreună  cu Directorut Medical şi/sau personalut medical din instituţie 

documentaţiite aferente derutării proceduritor de achiziţie aparatură  medicată  

(mijtoace fixe şi obiecte de inventar aparatură  medicată); 

Execută  şi alte atribuţii de serviciu conform pregătirii profesionale date de Manager şi 

Comitetut Director at instituţiei. 
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Art. 238 Activitatea de depozitare a bunurilor materiale intrate in unitate este 

asigurta de catre magazineri si sef depozit in magazii si depozite. 

Activitatea profesională  a magazinerului sau a sefului de depozit se realizează  prin 

urmatoarele sarcini, obligatil de serviciu sau responsabilitati: 

1.Are obligatia de a constitui, conform prevederilor legale, garantia pentru bunurile 

gestionate. 

2.Are obligatia sa cunoasca toata legislatia in vigoare in ceea ce priveste gestionarea 

bunurilor materiale, Regulamentul de Ordine Interioara a Spitabei si Circuitul 

Documentelor in cadrul spitatiel 

3.Are obligatia de a amenaja si securiza spatiile de depozitae astfel incat bunurile 

depozitate sa nu sufere deprecieri de orice natura, mai putin tele datorate 

termenetor de garantie ; 

4.Are obligatia ca la primirea bunurilor sa controleze daca acestea corespund datelor 

inscrise in actele insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea 

si receptia pe actele respective. 

5. In cazul primirii unor bunuri pentru a caror receptionare gestionarul nu au 

competenta tehnica necesara, acesta are dreptul si obligatia sa ceara conducatorului 

unitatii asigurarea asistentei tehnice de specialitate, fie prin akatuirea unei comisii 

pentru receptia respectiva, fie prin delegarea unui tehnician la receptionarea acestor 

bunuri, care vor semna si procesul verbal de receptie. 

5. Este obligat sa inregistreze zilnic primirite si eliberarile de bunuri in evidentele 

gestionare si sa trimita zilnic, sub luare de semnatura, serviciului de contabilitate al 

spitabei, documentele privind primirea bunurilor. 

6. Este obligat sa pastreze cheile magaziei , pe care nu le poate incredinta altei 

persoane, decat cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii la propunerea 

scrisa a gestionarului. 

7. Este obligat sa confrunte soldurile din fisele de magazie cu sokurile cantitative din 

fisele contabile, iar in cazu1 in care se constata diferente sa urmareasca punerea de 

acord cu tele din evidente (gestionare si contabile). 

8. La fiecare eliberare de bunuri in baza numai documentelor legale, gestionarul are 

obligatia sa numere, sa cantareasca sau sa masoare, dupa caz, bunurile respective. 

9. Are obligatia de a opera in evidentele gestionare numai cantitativ. 

10. Are obligatia a elibera bunurile numai in cantitatear  calitatea si sortimentele 

specificate in actele de eliberare. 
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11.Are obligatia de a completa actele cu privire La operatlite din gestiunea sa si sa 

inregistreze in evidenta tehnico - operativa a tocului de depozitare, operatiile de 

primire si cete de eliberare. 

12.Are obligatia de a comunica in scris managerului, sefului de serviciu ATAI si sefului 

birou aprovizionare urmatoarete: 

- plusurile si minusurile din gestiune de care are cunostinta; 

- cazurile in care se constata ca bunurite din gestiune sunt depreciate, distruse sau 

sustrase ori exista pericol de a ajunge La astfel de situatii; 

- cazurile in care stocurile din gestiune au atins timitele cantitative minime sau 

maxime; 

- stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabite. 

13. Participă  în comisiite de inventariere a bunuritor din proprietatea instituţiei. 

14. Efectueaza lucrari de arhivare a documentelor pe care le gestioneaza. 

15. Respectă  normele de protectia muncii,P.5.1. şi a situatfflor de urgentă  în vigoare. 

16. Răspunde de exactitatea şi corectitudinea datetor furnizate în legătură  cu 

activităţite derulate şi/sau care cau legătură  cu acestea. 

17. Răspunde de respectarea normetor tegale privind secretuL şi confidenţiatitatea 

datelor şi informaţiitor. 

18. Răspunde de realizarea tuturor sarcinilor de serviciu statuate în fişa postutui şi a 

cetor 1ncredinţate de şefut de serviciu conform pregătirii profesionale. 

19. Are grijă  ca toate bunurile mobile şi imobile proprietate a instituţiei să  fie 

utitizate Legal şi să  nu fie înstrăinate sub nici o fc;rmă  fără  aprobarea Cc1ndderii. 

254- 
Art. 239 Compartiment juridic-contencios j  2 7 1111_ 2072  

Activitatea profesională  a consitierutui juridic angajat în cadrut Compartimentutui 

juridic, constă  în desfăşurarea următoaretor activităţi: 

- Acorda consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 

- Redacteaza opinii juridice cu privire La aspecte tegate referitoare La activitatea 

unitatii; 

- Verifică  tegatitatea actetor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare 

- Avizează  şi contrasemnează  actele cu caracter juridic. 

Avizează  La cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimoniată  a 

unităţii, precum şi orice atte acte juridice; 

- Redactează  proiectete de contracte, precum şi negocierea clauzetor tegate 

contractuate; 
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- Redactează  cererile de chemare in judecată, de exercitare a căitor de atac, 

precum şi orice atte asemenea cereri; 

- Redacteaza acte juridice, atestarea identităţii părtitor, a consimtământutui, a 

continututui şi a datei actelor încheiate care privesc unitatea. 

- Asigură  asistentă, consultantă  şi reprezentarea juridică  a 

- Semneaza la sohcitarea conducerii, în cadrut reprezentării a documentelor cu 

caracter juridic emanate de unitate. 

- În condiţlite 1n care actut juridic supus avizării pentru tegatitate nu este conform 

tegii, consitierut juridic va formuta un raport de neavizare în care va indica 

neconcordanţa acestuia cu normete legate, in vederea refacerii actului. 

-Consilierut juridic apără  drepturite şi interesele tegitime ate instituţiei, persoanei 

juridice, autorităţii sau entităţil pentru care exercită  profesia, asigură  consultanţă  şi 

reprezentare juridică, avizează  şi contrasemnează  actete cu caracter juridic emise de 

acestea. 

-Consitierul juridic acordă  consultanţă, opinia sa fiind consultativă. Punctut său de 

vedere este formulat potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesionat. 

Consitierut juridic manifestă  independenţă  in retatia cu organele de conducere ate 

persoanei juridice unde exercită  profesia, precum şi cu orice atte persoane din cadrut 

acesteia; punctul de vedere formulat de către consitierut juridic in tegătură  cu 

aspectut juridic at unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o 

persoană, consilierut juridic mentinându-şi opinia legată  formutată  iniţial, indiferent 

de imprejurări. 

in exercitarea profesiei, consitierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din 

partea persoanei juridice unde îşi exercită  profesia sau din partea oricărei atte 

persoane juridice de drept public ori privat. 

-Consitierut juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizut pozitiv sau 

negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectete strict juridice 

ate documentului respectiv. Consitierul juridic nu se pronunţă  asupra aspectelor 

economice, tehnice sau de altă  natură  cuprinse in documentut avizat ori semnat de 

acesta. 

- Reprezintă  şi apără  interesele unităţii 1n faţa organelor administraţiei de stat, a 

instanţetor judecătoreşti, precum şi în cadrut oricărei proceduri prevăzute de lege, in 

baza detegaţiei date de către conducerea unitătii. 

- Urmăreşte apariţia actelor normative şi semnaWază  organetor de conducere şi 

serviciitor interesate, îb funcţie de atributiite acestoi4a. 
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Art. 240 Serviciul Administrativ-Tehnic 

Are ca obiect de activitate administrarea si conservarea patrimoniului unităţii, 

întretinerea spaţtitor verzi etc. 

- Întocmeste propunerite pentru reparaţii curente pentru imobilete, instataţifie 

aferente si celelatte mijtoace fixe necesare activităţii de administrare a unităţii si 

urmăreste Indeptinirea acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de câte 

ori este nevoie despre desfăsurarea acestora; 

- Întocmeste planut de Intreţinere si reparaţii curente al cladiritor, pe carell supune 

spre aprobare Managerut unităţii si Comitetutui Director; 

- Efectuează  lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, intreţinere 

Intreţinerea obiectelor tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de 

către seful de secţie, compartiment sau serviciu si vizate de către Managerul unităţii; 

- Asigură  si răspunde de montarea si funcţionarea instataţiitor de semnalizare si 

avertizare pe călle de acces din incinta spitatutui; 

- Anatizează, face propuneri si ia măsuri pentru utilizarea raţională  a materialetor de 

consum cu caracter administrativ; 

- Asigură  obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a 

unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor 

existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor; 

- Asigură  Intreţinerea spaţiilor verzi, si a căitor de acces, precum si dezăpezirea 

acestora ; 

- Controtează  indeplinirea atribuţiRor de pază  ale firmei aftate sub contract; 

- Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea reatizării părţii 

corespunzătoare a Planutui anuat de achiziţii al spitatului; 

- Urmăreşte efectuarea de reparaţii conform graficului, verificând catitativ si 

cantitativ lucrările executate de satariaţii din serviciu; 

- Asigură  buna Intretinere a clădirilor, aparatetor, instalaţillor si utitajetor, mai puţin 

cete medicale ; 

- Respectă  normete de securitate a muncii si de prevenire a incendiitor; 

- Răspunde de efectuarea periodică  a verificării instataţiitor etectrice si tehnice, 

pentru desfăsurarea activităţii în condiţii optime; 

- Întocmeşte calcutut consumutui pentru parcul autP; 

2.31 	 
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- Coordonează  echipele de lucru astfet Incăt, in cazul deficientelor intervenite in 

mod neasteptat să  se poată  interveni 1n timpul cel mai scurt pentru remedierea 

acestora; 

- Coordonează  activitatea muncitorilor calificati şi necalificati din cadrul Biroului 

Administrativ; 

- Monitorizează  instalatiile electrice, sanitare, termice şi de fluide medicale din 

dotarea spitalului; 

- Verificarea periodica a stării tehnice a grupului electrogen; 

Supraveghează  tablourile generale şi electrice, din toate locatille; 

Art. 241 Atetierul de intretinere - reparatii 

Executa lucrari de reparatii curente si accidentale. 

- Executa intretinerea din proprie initiativa, zilnica si periodica a instalatiilor. 

- Executa instalatii noi, dupa normele in vigoare. 

- Verifica in permanenta starea tehnica a instalatiilor existente propunand 

remedierile si reparatiile necesare. 

- Asigura buna gospodarire a pieselor si materialelor primite pentru interventii, 

raspunde de utilizarea judicioasa a timpului de lucru. 

- la masuri pentru reconditionarea si repararea pieselor schimbate in scopul 

refolosirii lor. 

- la masuri si intervine pentru buna functionare a instalatiilor, reducand la minim 

pierderile si riscurile accidentelor. 

- in vederea bunei functionări a instalatiilor are libera initiativa in luarea unor 

decizii corespunzatoare. 

- Dupa terminarea operatiunii lucrarea se preda cantitativ si calitativ beneficiarului 

(asistenta sefa) informand si pe seful ierahic despre executarea sarcinii primite. 

COMPARTIMENT SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  ŞI PSI 

Art. 242 Atributiile principale pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor: 

a) Indrumă  şi controlează  modul de aplicare a prevederilor legate pentru apărarea 

împotriva incendiilor, in cadrul unitătii in care este desemnat; 

b) participă  la controlul desfăşurat în unitatea in care este desemnat, pe linia apărării 

impotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor 

pentru situatii de urgentă  judetene/al municipiului Bucureşti; 

c) identifică  pericolele de incendiu care pot să  apară  la nivelul acestor tfpuri cle 

unităti; 

22) .  
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d) informează  conducerea unităţii asupra deficienţetor constatate pe tinia apărării 

împotriva incendiitor pe timput controaletor şi face propuneri de Intăturare a 

deficienţelor constatate şi pentru gestionarea riscuritor şi pericoletor de incendiu 

identificate; 

e) anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice 

eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă; 

f) instruieşte, în limita competenţetor deţinute, personalul propriu şi pe cet cu 

responsabitităţi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

g) întocmeşte graficut exerciţtitor practice de evacuare şi participă, 1n limita 

atribuţiilor, ta evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu; 

h) asigură  întocmirea, completarea şi reactuatizarea planuritor de protecţie împotriva 

incendiitor şi verifică  periodic nivetul de cunoaştere a acestora de către personal; 

i) informează  operativ conducătorut unităţii privind probtemete apărute pe linia 

apărării împotriva incendiitor, modut de soluţionare a acestora şi urmăreşte 

Indeptinirea măsuritor stabilite in acest scop; 

j) participă, cu aprobarea conducătorului unităţii, la acţiuni în domeniut apărării 

împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize, apticaţii organizate de 

ministerete care coordonează  unităţite sanitare, Inspectoratut General pentru Situaţii 

de Urgenţă, inspectoratete pentru situaţii de urgenţă  judeţene/al municipiului 

Bucureşti sau de către atte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor 

astfet de acţiuni; 

k) asigură  tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică  în domeniul 

apărării împotriva incendiitor a personatutui propriu şi informează  factorii cu atribuţii 

de conducere asupra neregutilor constatate; 

elaborează  evatuarea anuată  a nivelului de apărare împotriva incendiitor şi propune 

alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionatităţii cetor existente; 

m) instruieşte, îndrumă  şi supraveghează  persoanele fizice şi juridice care desfăşoară  

tucrări de orice natură  care au incidenţă  In âctiVitatea de, ,giărare timpotriva 

i
t incendiilor. 

27 IUL 2N7  
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Art. 243 Atributiile principale pe linia setbriffţif şi sănătăţii in muncă: 

1. identificarea pericoletor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă  a 

sistemulut de muncă, respectiv executant, sarcină  de muncă, mijbace de muncă/ 

echipamente de muncă  şi mediut de muncă  pe locuri de muncă /posturi de lucru; 
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2. elaborarea, Indeptinirea,monitorizarea şi actuatizarea planului de prevenire şi 
protectie; 

3. etaborarea de instructiuni proprii pentru completarea şi/sau apticarea 

regtementăritor de securitate şi sănătate în muncă, tinând seama de particutaritătite 

activitătitor şi ate unitătii/Intreprinderii, precum şi ate locuritor de muncă / posturilor 

de lucru si difuzarea acestora in intreprindere şi/sau unitate numai după  ce au fost 

aprobate decătre angajator; 

4. propunerea atributiilor şi răspunderitor in domeniut securitătii şi sănătătii în 

muncă, ce revin tucrătoritor, corespunzător functillor exercitate, care se 

consemnează  in fişa postutui, cu aprobarea angajatorutui; 

5. verificarea insuşirii şi aplicării de către toti tucrătorii a măsurilor prevăzute în 

planut de prevenire şi protectie, a instructiunitor proprii precum şi a atributiitor şi 
responsabilitătitor ce te revin în domeniut securitătii şi sănătătii în muncă, stabilite 
prin fişa postutui; 

6. întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi 
instruire a Lucrătoritor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă; 
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabitirea in scris a 

periodicitătii adecvate pentru fiecare loc de muncă  in instructiunite proprii , 

asigurarea informării şi instruirii tucrătoritor în domeniul securitătii şi sănătătii în 
muncă  şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informatâtor primite; 

8. etaborarea programutui de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitătil; 

9.asigurarea întocmirii planutui de actiune în caz de pericot grav şi iminent, conform 

prevederitor art. 101-107, şi asigurarea ca toti tucrătorii să  fie instruiti pentru 
aplicarea Lui; 

10 .evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Hotărârea 

Guvernutui nr. 1.425/2006  pentru aprobarea Normetor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă  nr. 319/2006; 

11. stabitirea zonelor care necesită  semnatizare de securitate şi sănătate în muncă, 
stabitirea tiputui de semnatizare necesar şi amplasarea conform prevederitor Hotărării 
Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau sănătate la tocut de muncă; 

12. evidenta meseriitor şi a profesiitor prevăzute de tegistatia specifică, pentru care 
este necesară  autorizarea exercitării tor; 

13. evidenta posturilor de lucru care necesită  examepe medicatesuptimentare; 
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14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, 

necesită  testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 

măsură  şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru 

controlul noxelor 1n mediul de muncă; 

16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare 

de urgentă, precum şi a sistemelor de sigurantă; 

17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea in scris a 

angajatorului, asupra deficienţelor constatate şi asupra masurilor propuse pentru 

remedierea acestora. 

18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărările Guvernului emise 

în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 

319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi 

mobile; 

19. evidenţa echipamentelor de muncă  şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă  

este cazul, Incercările periodice ale echipamentelor de muncă  să  fie efectuate de 

persoane competente, conform prevederilor din Hotărărea Guvernului nr. 1.146/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă  de către 

lucrători a echipamentelor de muncă; 

20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile 

de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu 

echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1.048/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

21. urmărirea Intretinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor 

individuale de protecţie şi a înlocutrtt lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte 

situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006• 

22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la 

art. 108-177 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 1n muncă  nr. 

319/2006; 

23. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii îF muncinr..319/2006; 
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24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă  suferite de lucrătorii din 

Intreprindere şi/sau unitate, 1n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din 

Legea securităţil şi sănătătii în muncă  nr. 319/2006; 

25. urmărirea reatizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

26. colaborarea cu lucrătoril şi/sau reprezentantii lucrătorilor, serviciile externe de 

prevenire şi protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor 

de prevenire şi protectie; 

27. colaborarea cu lucrătoril desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale 

altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori işi desfăşoară  activitatea în 

acelaşi loc de muncă; 

28. urmărirea actualizărli planului de avertizare, a planului de protectie şi prevenire 

şi a planului de evacuare; 

29 .propunerea de sanctiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul indeplinirii 

obligatillor si atributiilor în domeniul securitătil şi sănătătii în muncă; 

30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă  la incheierea 

contractelor de prestări de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu 

angajatori străini; 

31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor 

activităti. 

32. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca 

verificările şi/sau Incercările periodice ale echipamentelor de muncă  să  fie efectuate 

la timp şi de către persoane competente ori alte activităti necesare, potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru 

Imbunătătirea securitătil şi protectia sănătătii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 

potential risc datorat atmosferelor explozive; 

33. alte activităti necesare/specifice asigurării securitătii şi sănătătii lucrătorilor la 

locul de muncă. 

Activitătile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în 

conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din Legea securităţii şi sănătătii în muncă  nr. 

319/2006. 
9-3f 
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Art. 244 Compartimentul de Culte are, în principal, următoarele activitati: 

Compartimentul duhovnicesc este organizat si functioneaza potrivit Protocolului 

incheiat intre Ministerul Sanatatii si Patriarhia Romana. 
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Activitatea preotului se exercita in unitate, la capeta sau la patut bolnavului. 

Din punct de vedere spiritual - canonic, preotii se supun nemijlocit conducerii 

episcoputui eparhiei, iar din punct de vedere administrativ, conducerii unitatii. 

Preotut are in principat urmatoarete atributii: 

- Savarseste serviciile retigioase conform programului aprobat de eparhia respectiva 

cu acordut conducerii Spitatului Clinic de Pneumoftiziotogie lasi. 

- Viziteaza cu regutaritate botnavii din spitat. 

- Intretine convorbiri duhovnicesti cu botnavii, cu membrii famitiei sau apartinatorii 

acestora. 

Asigura servicii retigioase in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele Taine. 

- Savarseste stujbe in tacasele de cutt patronate de spital sau in spatiile special 

amenajate. 

- Savarseste stujbe speciate ca de exemptu inmormantari, etc. 

- Tine un registru la zi, cu activitatile pastoral - misionare desfasurate. 

- Participa si sprijina solutionarea in spirit ecumenic a tuturor ofertetor de ajutor 

umanitar 

- promovate de asociatii si spitatii, cu sau fara caracter retigios, sau de la persoane 

particulare. 

- Cultiva o atmosfera spirituala echitibrata a botnavilor pentru a se evita 

prozelitismul de orice fel si sprijina la cererea lor pe cei de alta confesiune, pentru a 

primi asistenta religioasa din partea cuttutui de care apartin. 

- Colaboreaza cu personatul medicat pentru a cunoaste starea botnavilor si 

apartenenta religioasa dectarata de catre pacienti. 

- Poate acorda asistenta religioasa si salariatilor unitati, la solicitarea acestora. 

- Poate fi invitat la sedintele conducerii unitatii pentru a contribui la aplicarea 

normelor de deontologie, disciplina si morata crestina. 

- Participa la activitatile organizate de Patriarhia Romana si de Centrle eparhiale 

pentru personatul bisericesc. 

- Propune in colaborare cu personalul medIcal cr?stin ortodox, uh ,Şfant pkitron, 

ocrotitor at unitatii sanitare. 	
2-3 r-j- 

Art. 245 Blocul Alimentar 2 , 
Activitatea de preparare a hranei pentru bolnavii spitalizati se desfasoara in cadrul 

blocutui alimentar de personat calificat - bucatari cu urmatoarele atributii: 

1. Respecta normele igienico-sanitare în bucătărie, efectueaza curăţenia şi 

dezinfectia curentă  a vesetei, respecta normele în vigoare privind prevenirea, 
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controlut şi combaterea infectiitor asociate actutui medicat, a normetor de protecţie a 

muncii şi a regutamentutui de ordine interioară. 

2. In pretucrarea atimentetor salartaţii din blocul alimentar au obligatia de a respecta 

urmatoarete : 

In bucatarie se vor aduce numai atimente necesare pregatirii meselor pentru o zi, in 

afara de atimentete usor atterabite care se vor aduce numai pentru o singura masa, in 

cazut in care bucataria nu dispune de un spatiu frigorific in acet moment; 

Materlite prime folosite la prepararea mancaruritor vor fi proaspete, neatterate sau 

degradate. Orice atiment gasit suspect, va fi pus la o parte si este sesizata imediat 

asistenta dieteticiana/asistentul şef pe unitate /asistentut de igienă  sau medicut 

detegat cu alimentatia, pentru a dispune masurite necesare; 

Materia prima si produsele finite se pretucreaza pe mese diferite, marcate, sau in 

lipsa pe tocătoare speciale, confectionate din materiaL tare si marcate vizibil, pe 

partea Laterala 	carne cruda », « carne fiarta 	« peste crud », « peste fiert ») ; 

Carnea congelata nu va fi pusa direct la gatit, ci va fi in prealabit decongelata tent, la 

temperatura camerei, dupa care va fi transata, portiunile care si-au schimbat 

aspectut vor fi indepartate. 

Carnea tocata se va pregati pe cat posibit numai inaintea mesei si va fi pastrata in 

frigider. Este interzisa amestecarea tocaturii crude cu cea prajita. 

Este interzisa pastrarea mancaruritor gatite in bucatarie, acestea urmand a fi 

distribuite imediat botnavitor. 

Legumele curatate se vor pune in vase curate, fiind interzisa depunerea lor pe 

paviment, pe rogojini sau hartii; 

Legumele si fructete care se consuma crude se vor spata bine sub curent continuu de 

apa potabila ; 

3. Satariatii din blocul alimentar au obligatia de a avea un caiet in care se va 

consemna avizut asupra catitatii hranei, specificandu-se daca aceasta poate fi servita 

botnavitor de catre medicut de garda pe spitat sau de catre medicut delegat cu 

alimentatia pe spitat 

4. Fiecare satariat din blocul alimentar este obligat a pastra timp de 48 de ore, cate o 

proba din fiecare fel de mancare gatita. Probete se vor pastra in recipiente perfect 

curatate (clatite cu apa clocotita), prevazute cu capac, avand inscrise la exterior 

(eticheta), continutut si data prepararii si vor fi asezate intr-un spatiu frigorific. 

5. Orarul de distribuire a mesei de la bucatarie ta sectii-pentru pacienti şi persorratut 

de gardă  este următorut : 
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- micut dejun : 	07:15 - 08:00 

- masa de pranz : 	12.30 - 13.30 

- cina : 	14.30-15.00 (pentru secţiite externe) şi 17:30 - 18:30 pentru sectiile 

din locaţia „Dr I. Cihac nr. 30". 

6. Salariaţii din blocul alimentar vor asigura 1mpărţirea mesei preparate pentru 

pacienţi şi medicii de gardă  în vase izoterme, pe şectil (oficii de distribuţie), pe tipuri 

de regimuri şi număr de portii conform cu foaia de atimentaţie zitnică; fiecare oficiu 

de distribuţie a hranei pacienţilor va primi in fiecare dimineaţă  lista zilnică  de 

regimuri şi suptimente atimentare, conform cu recomandările medicului curant 

1nregistrate şi centratizate 1n sistemut informatic; 

7. La sfarsitut zilei, dupa distribuirea cinei, bucatarut are obligatia de a participa la 

efectuarea curateniei in blocut alimentar ; 

8. Satariaţii din blocut alimentar au obligatia de a pastra toate incaperite din 

structura blocului alimentar intr-o perfecta stare de curatenie, intregul utilaj folosit 

ta prepararea si distribuirea hranei va fi curatat, spatat si dezinfectat imediat dupa 

folosire si pastrat in dulapuri inchise, ta adapost de praf, insecte si rozatoare. 

9. Respectă  normete de securitate si sanatate in munca şi normete privind situaţiite 

de urgenţă. 

1O.Raspund de prepararea regimuritor speciate; 

11.Raspund de conservarea atimentetor de distribuirea cantitativa si catitativa a 

hranei preparate in blocut alimentar, in secţiile spitalutui; 

12.Recoltează  şi păstrează  probele de atimente. 

13.Respectă  normele igienico-sanitare specifice, regtementărite 1n vigoare privind 

prevenirea infectiilor asociate actului medical 

14.Controlează  starea de funcţionare a instalaţiitor frigorifice pentru conservarea 

alimentetor. 

15.Informează  asistenta dieteticiana despre deficientete constatate privind 

prepararea, distribuirea şi conservarea atiMentelgt căP şi a modultd,de Intdcmire a 

foitor de masă; 

Art. 246 Spălătoria 	 27 	202/  , 	I 
In  cadrul spătătoriei se urmăreşte modul de cotectare, ambatare, transport, precum şi 

activităţite de pretucrare, depozitare, verificare, reparare şi returnare a tenjeriei în 

vederea diminuării riscuritor pentru infecţiite asociate actutui medicat, de a contribui 

ta siguranţa pacientutui şi personalului. 

Art. 247 Coordonatorul spălătoriei (spalatoreasa cu gestiune) 
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- răspunde de buna functionare a spă tătoriel; 

- tine gestiunea mijioacelor fixe si de inventar din spalatorie; 

- urmăreşte apticarea planutui de activitate a spălătoriei, a codului de procedură, 

respectarea 

şi apticarea legislatiei sanitare şi de protectia munciiln vigoare; 

- planifică  necesarut de echipament de protectie pentru personatut din spătătorie; 

- verifică  dacă  personalut poartă  echipamentul de protectie; 

- verifică  tenjeria in uz din punct de vedere al catitătii; 

- raportează  sefutui ierarhic superior, medicutui coordonator SPIAAM şi responsabitutui 

cu protectia muncii accidentete şi incidentete din spătătorie şi ia măsuri care să  

prevină  reaparitia lor; 

- tine evidenta tenjeriel aflate în gestiunea sa şi cotaborează  in acest sens cu 

asistenta şefă  pe unitate şi asistentii şefi de sectii pentru realizarea necesarutui şi 

inlocuirii acesteia în functie de gradut de uzură, rutaj, număr de paturi din sectie sau 

compartiment şi normete in vigoare; 

- colaborează  pentru pianificarea necesarutui de articote de tenjerie at sectiitor şi 

departamentetor; 

- prezintă  spre aprobare asitentului şef pe unitate şi directorutui economic Lista 

articotetor de lenjerie care trebuie achizitionate, cu specificarea conditiitor de 

calitate a produsetor; 

- organizează, împreună  cu asistentut şef pe unitate activitatea şi necesarut pentru 

cursuri de educare şi formare profesionată  continuă; 

- verifică  dacă  personatul este pregătit profesionat pentru a-şi Indeptihi 

responsabilitătite Ia 

nivetut de calitate cerut; 	 2S-r  
2 7. IUL , 

- evatuează  calitatea activitătitor desfăşurate de personatut din subordine. 

Art. 248 Lucrătorii din spălătorie: 

- isi desfasoara activitatea in mod responsabit, conform normetor in vigoare - Ordin 

1025 din 2000, a reglementaritor profesionate si cerintelor postutui, sub directa 

indrumare a asistentei sefe pe spitat si a coordonatorutui desemnat- persoana 

detegata cu coordonarea activitatii spatatoriei (spalatoreasa cu gestiune); 

- Respecta Regutamentut de ordine interioara; 

- Exploateaza in conditii optime utitajete din dotare de care raspund; 

- Aptica proceduri de curatire a suprafetetor si a utitajetor si de dezinfectie a benzii 

sau mesei de sortare, spala, eventuat dezinfecteaza carucioarete, containerete, sacii; 
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- Respecta codut de procedura; 

- Completeaza formutarete de evidenta a dezinfectiei termice si chimice pentru 

fiecare ciclu de spatare, ta fiecare utilaj pe care it deserveste; 

Poarta echipamentul de protectie adecvat zonei de lucru; 

Răspunde de catitatea activităţotor prestate ; 

Procesarea tenjeriei şi efectetor 1n funcţie de provenienţă  

(contaminat/necontaminat, infectios/neinfectios, covid/non-covid). 

in zona murdara, lucrătorul din spătătorie are ca atribuţii: 

Primirea tenjeriei murdare ; 

Sortarea lenjeriei necontaminate pe tipuri de articole; 

- Respectarea protocolutui de dezinfectie/spalare pentru tenjeria provenit din 

sectorut covid; 

- Indepărtarea obiectelor dtraine dacă  se impune; 

- ProcesuI de spătare a tenjeriei ; 

- Spătarea şi dezinfectarea cărucioaretor, containeretor şi sacilor de tenjerie; 

zona curata, tucrătorul din spălătorie reatizează  următoarete operaţii: 

✓ Stoarcerea lenjeriei spătate 

✓ Uscarea lenjeriei curate; 

✓ Verificarea integritatii tenjeriei si repararea ei in cadrut compartimentului 

reparatii; 

I Călcarea tenjeriei; 23q- 
✓ Depozitarea lenjeriei curate către secţie; 

✓ Predarea lenjeriei curate către secţie; 	
2 IUL '42,7  

✓ La trecerea dintr-o zonă  a spălătoriei în altaa, tucrătorut este obligat să-şi schimbe 

uniforma de lucru trecând prin vestiarut filtru; 

- Participă  ta cursurite de perfecţionare profesionată, în conformitate cu normete 1n 

vigoare pentru indeptinirea responsabilităţitor la nivetut de catitate cerut; 

- Execută  orice atte sarcini trasate de asistenta sefa pe unitate, sefut ierarhic 

superior. 

SERVICIUL MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 

Art. 249 Atributiile serviciului: 

a)elaborarea, 1mpreună  cu celetatte structuri din unitatea sanitară, a planului de 

management al calităţii servicillor de sănătate, precum şi coordonarea şi 

monitorizarea imptementării acestuia; 
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b)evaluarea periodică  a stadiutui de imptementare a planului de management al 

catitătii serviciilor de sănătate şi a nivetului de conformitate cu standardete şi cu 

cerinţete de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS; 

c)informarea periodică  a conducerii şi a personatutui din cadrul unităţii sanitare cu 

privire la nivelut de imptementare a planutui de management al catitătil serviciilor de 

sănătate şi, după  caz, actuatizarea acestuia; 

d)coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de ta nivetut unităţii 

sanitare a documentetor catităţii; 

e)asigurarea instruirii şi informării personatului din cadrut unităţii sanitare cu privire 

la organizarea şi imptementarea sistemutui de management al catităţii serviciilor de 

sănătate şi sigurantei pacientutui; 

f)măsurarea şi evatuarea catităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, 

inctusiv investigarea nivetutui de satisfactie a pacientitor; 

g)coordonarea şi controlut activităţii de cotectare şi de raportare, conform tegislatiei 

în vigoare, a datetor şi documentelor necesare în procesut de imptementare a 

sistemului de management al catitătii serviciilor de sănătate şi siguranţel pacientului; 

h)coordonarea şi controtul activităţii de anatiză, evaluare şi raportare a indicatoritor 

de monitorizare a conformitătii ta cerintele standardelor ANMCS; 

i)monitorizarea, centratizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situatiltor tegate 

de producerea evenimentetor adverse asociate asistenţei medicate, precum şi a attor 

informaţil necesare pregătirii evatuării unităţii sanitare sau monitorizării nivetutui de 

conformitate cu standardete ANMCS; 

j)coordonarea şi participarea, atături de atte structuri din unitatea sanitară, ta 

desfăşurarea activitătilor de audit clinic; 

k)îndrumarea responsabitilor de riscuri de la nivetul structuritor din unitatea sanitară  
în activitatea de identificare şi de management al riscuritor; 

l)asigurarea consitierii conducerii în domeniut managementutul catităţii serviciilor de 

sănătate şi sigurantei pacientutui şi participarea la elaborarea şi implementarea 

potitich de calitate a serviciilor de sănătate ta nivetut unităţii sanitare; 

m)elaborarea şi Inaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor periodice 

continând propuneri şi recomandări ca urmare a activitătilor desfăşurate şi a 

rezuttatelor obţinute; 

n)monitorizarea elaborării, implementării şi evatuării eficacităţii şi/sau eficienţei 

proceduritor şi protocoatetor de bune practici chnice şi mânageriate. 

Art. 250 Atributiile Şefului de serviciu (RMC): ! 
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a)planifică, organizează, coordonează  şi monitorizează  întreaga activitate privind 

imptementarea sistemutui de management al catităţii serviciilor de sănătate şi 

siguranţei pacientului la nivetut unităţii sanitare; 

b)coordonează  şi controtează  funcţionarea structurii de management al catităţii 

serviciilor de sănătate; 

c)analizează  şi avizează  procedurite interne ale structurii de management at calităţii 

serviciilor de sănătate, care se aprobă  potrivit reglementăritor legate în vigoare; 

d)elaborează  şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de 

formare şi perfecţionare profesionată  a personalutui din subordine; 

e)coordonează  şi monitorizează  elaborarea documentelor catităţii la nivetul unităţii 

sanitare; 

f)coordonează  elaborarea şi avizează  planut de management al calităţii serviciilor de 

sănătate de la nivetut unităţii sanitare; 

g)coordonează  şi monitorizează  activităţile legate de asigurarea şi imbunătăţirea 

catităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către responsabitil desemnaţi la nivetut 

fiecăreia dintre structurite unităţii sanitare; 

h)monitorizează  activităţite legate de asigurarea şi 1mbunătăţirea catităţii serviciilor 

de sănătate desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la 

nivelut unităţii sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora; 

i)elaborează  şi înaintează  spre aprobare conducătorutui unităţii sanitare rapoarte 

periodice privind activitatea structurii de management at calităţii serviciilor de 

sănătate; 

j)coordonează  şi monitorizează  activităţile privind raportarea şi monitorizarea 

evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale; 

k)colaborează  cu şefii cetorlalte structuri din cadrul unităţii sanitare în vederea 

implementării sistemutui de management at catităţii serviciilor de sănătate şi 

siguranţei pacientutui; 

l)asigură  comunicarea permanentă  cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat 

prin ordin al preşedintetui ANMCS, precum şi cu oficiul teritoriat at ANMCS. 

RMC-ul participă, fără  drept de vot, la şedinţete comitetului director pentru a 

prezenta aspectete relevante ale procesului de Imbunătăţire a calităţii din Intreaga 

unitate sanitară  şi a consilia conducerea spitatutui cu privire la impactut deciziitor 

luate asupra managementutui catităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientutui. 

Art. 251 Atributiile medicului din cadrul Servidutai de management -at-cantăt11 

serviciilor de sănătate: 
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a)monitorizează  elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament şi a proceduritor 

care vizează  asistenta medicată, urmărind respectarea regulitor de etaborare a 

acestora; 

b)monitorizează  şi anatizează  implementarea proceduritor şi protocoalelor care 

regtementează  asistenta medicată; 

c)elaborează  şi coordonează  implementarea ptanutui anuat pentru auditut 

d)monitorizează  identificarea şi coordonează  raportarea şi analizarea evenimentelor 

adverse asociate asistentei medicale; 

e)monitorizează  etaborarea şi respectarea planutui anual de educatie medicată  

continuă  a medicilor şi a farmaciştilor pe baza anatizei de nevoi a spitalului, astfel 

Incăt acesta să  răspundă  misiunii sate; 

f)monitorizează  etaborarea, pe baza anatizei de nevoi a spitatutui, şi respectarea 

ptanului de formare/perfectionare a personatutui medicat in managementut catităţii 

serviciilor de sănătate şi sigurantei pacientutui; 

g)monitorizează  procesut de verificare a nivetutui de competentă  profesională  a 

medicilor; 

h)monitorizează  activitatea de actuatizare a ofertei de servicii medicate conform 

nevoitor de sănătate a poputaţiel deservite; 

i)monitorizează  implementarea măsuritor pentru managementut integrat al cazutui şi 

asigurarea continuitătii asistentei medicate a pacienţitor cu afecţiuni de tungă  durată; 

j)anatizează  rezultatele monitorizării de către structurite responsabile cu prevenirea 

şi hmitarea infectiilor asociate asistentei medicate, ale respectării măsuritor pentru 

prevenirea şi timitarea infectiilor asociate asistentei medicate; 

k)monitorizează  planificarea şi desfăşurarea activităţitor de îngrijiri medicale conform 

proceduritor, protocoalelor şi a planutui de îngrijiri; 

t)monitorizează  formarea asistenţilor medicati cu privire la utilizarea planului de 

îngrijiri specific specialităţii în care lucrează, la optimizarea Inregistrărilor şi la 

utitizarea acestuia ca instrument de comunicare interprofesionată, cu valoare medico-

legată; 

m)monitorizează  etaborarea planutui de educaţie medicală  continuă  a asistenţilor 

medicati pe baza anatizei de nevoi a spitatutui; 

n)monitorizează  procesul de verificare a nivelutui de competenţă  profesională  a 

asistenţitor medicali; 

23-4 
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o)monitorizează  procesul de repartizare a sarcinilor asistenţilor medicaU şi ale 

in funcţie de volumui de activitate, complexitatea Ingrijirilor şi gradul 

de dependenţă  a pacienţilor. 

Art. 252 Atribuţille consillerilor din cadrul Serviciului de management al 

calitătii serviciilor de sănătate: 

a)monitorizează  implementarea măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului; 

b)monitorizează  implementarea măsurilor pentru respectarea Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 1n ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE, precum şi a altor dispoziţil de drept al Uniunii sau drept intern 

referitoare la protecţia datelor; 

c)monitorizează  respectarea măsurilor de Umitare a accesului persoanelor 

neautorizate în zonete cu risc crescut; 

d)monitorizează  implementarea managementului riscurilor neclinice, a riscului 

financiar şi a riscului organizaţional; 

e)monitorizează  elaborarea procedurilor pentru implementarea bunelor practici 

manageriale; 

f)monitorizează  colectarea şi prelucrarea datelor privind asigurarea resurselor 

necesare respectării protocoalelor şi procedurilor medicale; 

g)monitorizează  colectarea şi prelucrarea dateloţ  privind costurile corect ale 

serviciilor de sănătate. 
 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI 

Asigura urmatoarele activitate: 

tine tegatura cu institutiRe de control (Agentia de Mediu, Garda de Mediu, 

Apele Romane etc), pentru a pune in practica prevederile legale specifice; 

• evalueaza impactul de mediu produs de spital si sa poata actiona in sensul 

reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale; 

• propune si sa sustina constituirea unui colectiv pentru combaterea poluarii 

accidentale; 

• monitorizeaza activitatile legate de mediu tinand evidenta tuturor posibililor 

factori poluatori din spital (ape reziduale, deseuri medicale, deseuri 

nemedicale - menajere, hartie/carton, feroase/neferoase etc.); 
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• pregateste documentatiRe necesare si sa asigure obtinerea autorizatillor, 

acordurRor, avizelor din domeniul protecsiei mediutui, necesare pentru 

desfasurarea activitatii; 

• intocmeste rapoartele transmise catre Agentia pentru Protectia Mediului 

privind gestionarea deseurilor medicale si nemedicale 

• solicita conform obligatlibr mentionate in autorizatii (Mediu/Apele Romane) 

buletine de incercare pentru apele uzate 

• stabileste masurile de reducere a impactului activitatii medicale asupra 

mediului 

Art. 253 RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR 

Pentru a-si indeplini in mod eficient misiunea, viziunea si obiectivele definite, 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi trebuie sa colecteze si sa utilizeze informatii 

despre persoanele fizice cu care colaboreaza. Acestea pot include cetateni (pacienti) 

utilizatori ai serviciilor sale de sanatate, angajati (actuali, fosti si potentiali), membri 

alesi in structura organizatorica, voluntari, persoane cu care colaboreaza pentru 

schimb de experienta, cercetare, organizatii partenere, contractori, agenti, 

consultanti si alti furnizori, precum si orice alta persoana fizica cu care comunica si 

colaboreaza. 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi este obligat prin lege sa colecteze si sa 

utilizeze anumite tipuri de informatii pentru a-si indeplini indatoririle statutare. De 

asemenea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi poate fi obligat prin lege sa 

colecteze si sa utilizeze informatii pentru a raspunde cerintelor autoritatilor pubfice 

sau a altor terte parti cu care colaboreaza. 

Toate informatrile cu caracter personal trebuie sa fie prelucrate si tratate in 

mod corespunzator, indiferent de modu; in care sunt colectate, stocate si utilizate si 

de formatul pe care sunt inregistrate (hartie, inregistrari pe computer sau inregistrate 

prin orice alte mfiloace). 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi se angajeaza ferm sa deruleze 

activitatile specifice institutiei in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene si 

statelor membre si cu legislatia nationala aplicabila, cu privire la datele cu caracter 

personal si protectia drepturilor si libertatilor persoanelor ale caror informatii le 

colecteaza si prelucreaza. 
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In acest sens, Spitalut Clinic de Pneumoftiziologie lasi va asigura continua si 

efectiva conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 cu legea nr 190/2018 precum 

si cu tele mai inalte standarde de comportament etic apticabile in domeniu. 

Politica Spitalutui Clinic de Pneumoftiziologie lasi stabileste comportamentele 

asteptate ale tuturor pacientitor si angajatitor dar si ale tertelor parti cu care 

colaboreaza, in legatura cu colectarea, utilizarea, pastrarea, transferul, divulgarea si 

distrugerea şi arhivarea oricaror date personale apartinand persoanetor fizice cu care 

institutia are contact. 

Spitalut Clinic de Pneumoftiziologie lasi este un operator de date personale 

conform legii si, prin urmare, are obligatia legala de a-si indeptini in orice moment 

obligatiite care ii revin in temeiut Regulamentului si al Legii nr. 190/2018 atunci cand 

gestioneaza informatiite cu caracter personal. Aceste obligatii legate sunt apticabile 

incepand cu momentul obtinerii informatiitor pana in momentul in care sunt 

returnate, sterse sau distruse. 

Neconformitatea cu aceste cerinte poate expune institutia ta plangeri, actiuni si 

sanctiuni legate, amenzi si/sau daune reputationale. 

Responsabilitati care revin managementului general 

Conducerea Spitalutui Clinic de Pneumoftiziologie lasi are responsabilitatea de a se 

asigura ca sunt definite si implementate masuri organizationale si tehnice adecvate, 

precum si ca sunt alocate resurse umane si financiare necesare pentru ca orice 

prelucrare a datelor personale sa fie efectuata in conformitate cu reglementarite 

apticabile. Conducerea Spitalutui Clinic de Pneumoftiziologie lasi este obligata sa 

acorde responsabilutui cu protectia datelor (RPD) tot sprijinut necesar in eforturite 

depuse pentru conformarea institutiei cu cerintele legistative privind protectia 

datelor cu caracter personal. 

Responsabilitati care revin directorilor, sefilor de sectii, departamente, birouri, 

compartimente etc. 

Echipa de conducere a spitatului este responsabila de prelucrarea datelor cu caracter 

personal in ariile functionale proprii. Prin urmare, toti directorii, sefii de 

departamente, birouri, compartimente etc. sunt obligati sa se asigure ca sunt 

indeptinite cerintele legale si tele definite de catre Regulamentut RGPD si Legea 

190/2018, iar subalternii lor sunt suficient de bine instruiti in ceea ce priveste 

regulite definite pentru protectia datelor cu caracter personal, atat din punctut de 

vedere al echipei pe care o coordoneaza, cat si 	punctul de vedere al pacientitor 

de care se ocupa. 
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Conducerea entitatilor responsabile de procesele institutiei trebuie sa informeze RPD 

in timp util cu privire la prelucrari noi de date cu caracter personal. in cazul in care 

se intentioneaza prelucrarea de date personale care pot prezenta riscuri 

semnificative pentru drepturile si libertatile individuale ale persoanelor vizate, RPD 

trebuie sa fie informat obligatoriu inainte de inceperea acestor activitati de 

prelucrare. Acest lucru se aplica, in mod deosebit, categoriilor speciale de date 

personale (date sensibile), asa cum sunt acestea definite de RGPD in Articolul 9. 

Pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, conducerea 

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi si-a propus: 

• Sa asigure dezvoltarea si implementarea de politici si proceduri interne 

transparente privind colectarea, actualizarea, accesul, transferul si stocarea datelor 

cu caracter personal; 

• Sa identifice, interpreteze si sa asigure conformitatea cu cerintele legale si de 

reglementare interna aplicabile pentru datele din ariile lor functionale; 

• Sa asigure definirea, actualizarea si implementarea de politici specifice 

privind prelucrarea datelor personale cu caracter special: 

osa analizeze si sa aprobe accesul la categoriile speciale de date personale; 

osa restrictioneze si sa monitorizeze accesul la datele sensibile; 

osa se asigure ca persoanele cu drept de acces la datele sensibile au fost 

instruite in mod adecvat si au semnat acorduri de confidentialitate; 

• Sa desemneze si sa supervizeze responsabilii de date personale din cadrul 

departamentelor/sectillor/birourilor etc. proprii; 

• Sa implementeze solutii software securizate pentru a proteja datele cu 

caracter personal de atacurile cibernetice si pentru a preveni accesul neautorizat; 

• Sa asigure suport pentru definirea si implementarea de proceduri clare pentru 

a raporta incidentele legate de incalcarea securitatii datelor personale sau utilizarea 

necorespunzatoare a acestora; 

• Sa asigure suport pentru definirea si implementarea de proceduri interne 

pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor fizice privind datele lor 

personale, asa cum sunt reglementate de Regulamentul RGPD; 
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• Sa introduca clauze contractuale specifice in relatiite comerciale cu tertele 

parti imputernicite si sa informeze angajatii si tertele parti despre modul in care 

gestioneaza datele personale ale acestora; 

Responsabilitati care revin administratorului sistemului informatic 

Responsabitut cu securitatea informatiilor are, printre altele, cel putin 

urmatoarele responsabilitati: 

➢ Se asigura ca toate sistemele, serviciile si echipamentete IT utilizate de 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi pentru colectarea, stocarea si prelucrarea 

datelor cu caracter ersonal respecta standardele si politicile de securitate 

acceptabile; 

➢ Efectueaza verificari si scanari periodice - direct sau prin contractarea unor 

servicii specializate independente in acest sens - pentru a se asigura ca 

echipamentele de securitate hardware si software functioneaza corect; 

• Evalueaza serviciile tertetor parti pe care institutia intentioneaza sa le 

utilizeze pentru stocarea sau prelucrarea datelor (de exemplu: servicii de mentenanta 

a aplicatiitor software implementate, servicii de administrare a bazelor de date, 

servicii de IT externalizate etc.) 

Responsabilitati specifice sefului structurii de resurse umane 

➢ Se asigură  că  Intregul personal al unităţil a tuat cunoştinţă  de modul în care 

organizaţia asigură  prelucrarea, confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter 

personal in cadrul operaţiunitor de prelucrare specifice managementului de personal; 

➢ Asigura recrutarea personalului in colaborare cu managerii care vor fi sefii 

directi ai acestora, executa activitatile de verificare specifice, respectand politica 

interna privind protectia datelor cu caracter personal şi termenele/condiţiite de 

păstrare a datelor prelucrate în cadrut proceduritor precontractuale; 

➢ Informeaza managementul superior cu privire la obligatiite legale ale 

institutiei, in derularea relatiitor de munca ce presupun noi operaţiuni de prelucrare a 

datelor personale, si în baza colaborării cu RPD şi structura juridică  propune 

managementului cete mai eficiente masuri identificate, de adecvare a conformitatii 

cu tegistatia in vigoare în domeniut protecţiei datelor cu caracter personal; 

➢ Asigura si execută  activitatile specifice indeptinirii obligatiitor institutiei in 

relatille cu autoritatile statutui, cu privire la derularea relatiilor de munca dintre 

institutie si angajati (contracte de munca, decizii incetare contract de munca, 

actualizari ale datelor angajatitor, salarizare, taxz;—impozite etc.) respectând 

procedurile şi cerinţele RGPD; 

kr 
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➢ Informează  RPD cu privire la persoanete nou angajate ori care au fost 

promovate/mutate pe o attă  funcţie pentru ca acestea să  fie instruite in mod 

corespunzător responsabitităţitor ce te revin pe tinia apticării şi respectării RGPD 

➢ Asigură  reatizarea instruirii şi evaluează  necesitătile de reinstruire a 

personatutui structurii Resurse umane cu privire la apticarea şi respectarea 

prevederitor potiticii interne de protecţie a datelor cu caracter personal; 

➢ Poate avea sarcini şi cu privire la cooperarea cu RPD pt includerea în Ptanut 

anual de pregătire intocmit la nivel de unitate a unor activităţi de instruire -privind 

anumite categorii de personal -pe tinia RGPD , inclusiv prin participarea la cursuri sau 

alte forme de pregătire organizate de formatori interni sau externi , conf. soluţlitor 

pe care te oferă  Codut Muncii. 

• Initiaza procesut de exit prin transmiterea informatiilor de incetare a 

contractutui de munca tuturor persoanetor responsabile din interiorul institutiei - 

inclusiv DPO pentru reatizarea proceduritor privind drepturite de acces la datele cu 

caracter personat si btocarea acestora; 

➢ Asigură  - în cotaborare cu RPD conditiile adecvate (în baza unei proceduri) 

pentru exercitarea drepturitor de care beneficiază  angajatii în calitate de persoane 

fizice vizate - dreptut de acces, dreptut de ştergere, corectarea/actualizarea datelor, 

portabititatea, etc. 

Responsabilitati ce revin structurii juridicelconsilierului juridic 

➢ Consitierut juridic at Spitatutui Clinic de Pneumoftiziologie lasi 

monitorizează  şi anatizează-impreună  cu RPD- legile privind datele cu caracter 

personal şi modificărite regulamentelor care impun modificarea/completarea Politicii 

interne a Spitatutui de protecţie a datelor personale.; 

➢ Tine permanent legatura cu RPD din cadrut spitalutui si ii ofera solutii 

juridice, ce tin de competenta sa, in implementarea Regulamentului GDPR şi 

evaluarea nivelutui de risc pe care anumite prelucrări de date cu caracter personal 

reatizate de Spitat sau incidente de securitate produse te pot genera asupra 

drepturitor şi libertăţitor persoanelor fizice vizate; 

➢ Reprezinta spitatut in instanta in situatiileiintare exista plangeri din partea 

pacientitor-angajatilor-tertetor persoane cu privire la Indg(carea de către Spital a 

prevederitor RGPD. 	
^‘, 	Z3'4 

Responsabilitati care revin angajatilor 	 ,, 	 Tj2"L 

Angajatii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi sunt utilizatori ai datelor 

personale, carora li s-a acordat acces la datele institutiei pentru a-si indeptini rolurile 
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sau functiite atribuite. Acest acces este acordat exclusiv pentru desfasurarea 

activitatitor specifice procesetor si obiectivelor definite de institutie. 

Responsabilitatite angajatitor Spitatutui Clinic de Pneumoftiziologie lasi inctud 

cel putin urmatoarete: 

➢ Sa-şi însuşească, să  respecte si sa aplice politicile, procedurite si 

instructiunile interne definite cu privire la prelucrarea datetor cu caracter personat in 

institutie; 

➢ Sa respecte regtementarite tegistative internationate si nationale apticabite, 

precum si politicile, procedurite si standardele institutiei, asociate datetor utilizate; 

➢ Sa utitizeze datele institutiei (pacienti, angajati, terte persoane) doar in 

baza nevoii de a cunoaste pentru a-si putea desfasura activitatite specifice tocutui tor 

de munca; 

➢ Sa implementeze garantiite descrise de Administratorii de Date pentru 

limitarea accesului si restrictionarea datelor utilizate. Datete cu caracter personat ale 

pacientitor/angajatitor/tertetor persoane nu trebuie partajate (share-uite) informal. 

Atunci cand angajatii au nevoie de acces la date confidentiate, trebuie sa solicite 

autorizatie de acces de la sefii directi sau de la Serviciut de IT. Datele personale ate 

pacientitor/angajatitor/tertetor persoane nu trebuie divulgate persoanetor 

neautorizate, atat din interiorul institutiei, cat si din exteriorul ei. 

➢ Sa asigure respectarea principiitor RGPD privind necesitatea, corectitudinea 

si oportunitatea prelucrarii datetor institutiei pentru desfasurarea activitatitor 

specifice. Datete personate trebuie revizuite si actualizate periodic, in cazut in care 

se constata ca nu mai sunt vatabile. Daca datele nu mai sunt necesare, trebuie sterse 

si etiminate din sistemete utilizate, conform politicitor definite in acest sens; 

➢ Angajatii trebuie sa pastreze toate datele securizate, tuand masuri de 

precautie si urmand instructiunile specifice institutiei, precum si procedurite interne 

apticabite. Este obligatoriu ca toţi angajatii sa foloseasca parote puternice pentru 

autentificarea in sistemete software, pe care nu trebuie sa le transmita niciodata 

altor persoane; 

➢ Sa solicite ajutor din partea sefului direct, RPD, serviciutui IT, daca au 

nectaritati legate de orice aspect at protectiei datelor cu caracter personal; 

➢ Sa raporteze orice problema privind accesut neautorizat, utilizarea 

incorecta a datetor sau calitatea datetor personate catre sefii directi, RPD, serviciut 

IT, pentru remedierea acestor situatii; 

➢ Prelucrarea datetor se va face numai de c tre utitizatori desemriaţii,5  

197  

27.IUL, 422 	 



> Utilizatorii desemnati vor accesa datele cu caracter personal numai in 

interes de serviciu; 

➢ operatorii care au acces la date cu caracter personal au obligatia de pastra 

confidentialitatea acestora; 

➢ Se interzice folosirea de către utilizatori a programelor software care 

provin din surse externe sau dubioase, existănd riscul ca odata cu accesarea acestor 

programe sa pătrundă  in sistem viruşi informatici ce pot distruge bazele de date 

existente; se interzice descarcarea de pe internet a altor programe decât cele 

instalate de personalul compartimentului de informatica, a fişierelor cu muzica, 

filme, poze etc; 

> ln programul SIUI, persoanele desemnate vor accesa doar datele sectiei sau 

cabinetului unde lucreaza, pentru a evita disfunctionalitatea programului; 

> Operatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand 

părăsesc locul de munca; 

➢ Incăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie sa fie încuiate atunci 

cand nu se afla nimeni acolo; 

➢ Terminalele de acces folosite vor fi pozitionate astfel incat sa nu poata fi 

văzute de public; 

> UtilizatoruI care primeşte un cod de identificare si un mijloc de 

autentificare trebuie sa păstreze confidentialitatea acestora. 

> Incalcarea acestor dispozitii va duce la interzicerea accesului la sistemul 

informatic sau chiar la sanctionarea disciplinara a salariatului. 

Accesul pacientului la FOCG 

Art. 254 in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile 

pacientului si ale Ordinului nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientuLui nr. 46/2003, pacientul are acces la datele medicale 

personale, spitalul având obligatia de a asigura pacientilor accesul neîngrădit la 
aceste date. 

Art. 255 Pentru a accesa dosarul personal, pacientul solicita in scris aprobare 

conducerii unitatii sanitare, conform procedurii operationale implementate in spital. 

Art. 256 La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie dupa FOCG, cu acorduL 

compartimentului juridic si aprobarea managerului. 	_ 
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Art. 257 Acordut pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenitor care pot fi 

informaţi despre evoluţia investigaţiitor, diagnostic şi tratament se exprimă  în scris, 

prin completarea formularului conform prevederilor Ordinutui nr. 1410/2016. 

Art. 258 Pentru a accesa dosarut personat, pacientut solicita in scris aprobare 

conducerii unitatii sanitare. În cazut cănd informaţia solicitată  necesită  timp pentru 

pregătirea acesteia (dosarut medicat se aftă  în arhiva spitatutui), ea va fi pusă  la 

dispoziţia solicitantutui, în baza cererii in scris. 

Art. 259 Cererea scrisă  va conţine: 

a) Datele de identificare a solicitantului; 

b) Detatii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date 

despre aflarea ta evidenţă  în instituţia dată, date despre perioada tratamentutui 

efectuat, date despre perioada de efectuare a investigaţiitor etc.); 

c) Modatitatea de primire a informaţiei solicitate. 

Art. 260 Informaţia din documentaţia de evidenţă  medicată  se etiberează  personat 

pacientului, iar pentru persoanete care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi cete 

declarate incapabile se etiberează  reprezentanţitor tor tegati (rudetor apropiate). În 

cazut când pacientut nu doreşte să  fie personal informat, la solicitarea acestuia, 

informaţia se prezintă  persoanei nominatizate de către pacient. 

Dupa aprobarea solicitarilor de catre managerut unitatii si cu avizul compartimentutui 

juridic, persoana responsabită  de eliberarea informaţiei din dosarut medical, 

desemnată  de manager, va asigura eliberarea informaţiei solicitate. 

Art. 261 Frecventa schimbării echipamentului pentru personalul care lucreaza 

in sectille medicale: 

Frecventa schimbării echipamentului de protectie al personalutui se face in funcţie de 

gradut de risc astfel : 

- echtpamentul de protectie se schimba zitnic sau ta nevoie la : Blocut Operator, 

Secţia ATI, Laboratorul de endoscopie bronşică, Cameră  de gardă, steritizare, blocul 

atimentar, punct de primire tenjerie murdara; 

- echipamentut de protectie se schimba la 3 zile sau la nevoie in urmatoarele locuri 

de munca: Secţia Clinică  de Chirurgie Toracică, secţii pneumologie, taboratoare, 

punct de predare tenjerie curata. 
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Art. 262 Asigurarea accesului neîngrădit al pacientilor/apartinătorilor şi 

vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii şi sesizări, respectiv cutia de 

reclamatii /spital 

La nivetut unitatii sunt amplasate in fiecare locatie, pe holut secţiitor cutii pentru 

sugestii, reclamatii si sesizari, La care au acces pacientii, apartinatorii si vizitatorii 

acestora. 

Pacienţii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neingradit pentru depunerea de 

reclamatii si sesizari. Pacienţii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care 

au o sugestie sau o nemulţumire o vor depunein cutia speciata. 

Pentru sectiite din tocatia dr. I. Cihac: registratorul medical cu atributii de secretar-

manager, cotecteaza documentele o data pe saptămănă  si Le inregistreza in registrul 

de sugestii, reclamatii si sesizări aflat La Registratura unităţii; 

Pentru sectiite exterioare, asistentele sefe au obtigaţia colectării sugestiitor şi 

rectamaţillor o dată  pe săptămână  şi transmiterii La Registratura unităţii, unde 

registratorul medical cu atributii de secretar-manager, Le inregistreza in registrul de 

sugestii, reclamatii si sesizări. 

După  înregistrare, sugestiile, rectamaţiite şi sesizările sunt transmise domnului 

manager, care le repartizează  1n functie de obiectul acestora: Consitiului de Etică, 

Comisiei de Disciplină, Medicitor Şefi de Secţii/taboratoare/servicii. 

Comisiite/persoanele menţionate mai sus vor anatiza sugestiile/reclamaţiite şi 

sesizările şi vor propune, in scris, domnutui Manager Luarea măsuritor care se impun, 

după  caz. Domnut Manager va aproba sau nu măsurile propuse si va dispune 

comunicarea unui răspuns scris către persoana care a formutat sesizarea/rectamaţia, 

cu respectarea termenului Legal de 30 de zile si inregistrarea asestuia in registrul de 

sugestii/reclamatii, sesizari. 

Art. 263 Prevederi legate de implicarea apartinatorilor la Ingrijirea unor 

categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani) 

Datorită  specificutui spitalului, este încurajată  implicarea aparţinătoritor 1n îngrijirrea 

botnavitor. Astfet, în funcţie de diagnostic, cu respectarea drepturilor pacientutut 

(dacă  pecientut/este în interesut acestuia) medicut curant va discuta cu aparţinătorii 

pentru a sprijini pacientut (pentru acceptarea filagnosticului, pentru îngrijiri 

corespunzătoare după  externare etc.) 
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În cazul pacienţilor în stare critică  sau terminală, indiferent de secţia sau 

compartimentul 1n care aceştia sunt internaţi, familia poate solicita prezenţa 

permanentă  lăngă  pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului 

curant, dacă  condiţiile din secţia sau compartimentul respectiv permit acest lucru. În 

caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu 

adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei sau compartimentului respective. 

În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 

prezentate, pe oricare dintre secţiile sau compartimentele din spital, accesul unei 

persoane poate fi permanent. 

În cazul copiilor internaţi în Compartimentul Pediatrie se asigură  prezenţa cu caracter 

permanent a unuia dintre părinţi, dacă  se solicită  acest lucru. În cazul copiilor pănă  la 

14 ani internaţi în oricare dintre secţifie sau compartimentele din unitatea sanitară  se 

acceptă  prezenţa unui aparţinător permanent, dacă  se solicită  acest lucru. În cazul 

copiilor cu vârsta cuprinsă  între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile sau 

compartimentele din unitatea sanitară  se pobte acp?pta prezenţa unui aparţinător 

permanent, cu acordul şefului de secţie. 

	 ,2111!1 /2022 	 
Unitatea este obligata sa respecte anomimatul pacientului si a confidentialitatii 

acestuia. 

Art. 264 În acest context, unitatea întreprinde următoarele măsuri: 

- fiecare salariat semnează  acordul de confidenţialitate privind datele cu caracter 

personal la care are acces, conex contractului individual de muncă; 

- prevederi cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor inscrise în fişele de post; 

- implementarea unor proceduri de lucru privind păstrarea anonimatului pacientului 

şi a confidenţialităţii; 

- protocol informare pacienţi referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, 

- consimţămănt scris pentru utilizarea datelor din dosarul medical, în scop ştiinţific; 

- eventualete reclamaţii ale pacienţilor referitoare la Incălcarea dreptului la 

confidenţialitate sunt analizate de către Consiliul de Etică  . 

Art. 265 Dosarul medical al pacientului reprezintă  documentaţia de evidenţă  

medicală  ce conţine informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi 

rezultatele investigaţiilor, tratamentelor şi îngrijirilor medicale primite. 

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după  decesul 

acestuia. 
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Informaţiite cu caracter confidenţiat pot fi furnizate numai în cazul in care pacientul 

îşi dă  consimţământut explicit sau dacă  tegea o cere în mod expres. 

În cazul in care informaţille sunt necesare attor furnizori de servicii medicate 

acreditaţi, implicaţi în tratamentut pacientului, acordarea consimtământutui nu mai 

este obligatorie. 

Orice amestec 1n viaţa privată, famitială  a pacientului este interzis, cu excepţia 

cazuritor in care această  imixtiune influenţează  pozitiv diagnosticut, tratamentut ori 

îngrijirile acordate şi numai cu consimţământut pacientului. 

Sunt considerate excepţii cazurile in care pacientul reprezintă  pericot pentru sine sau 

pentru sănătatea publică. 

Medicut va păstra secretut profesional şi va acţiona 1n acord cu dreptut Legal at 

fiecărei persoane La respectut vieţii sate private din punctut de vedere at informaţiitor 

referitoare la sănătatea sa. Obligatia medicutui de a păstra secretul profesional este 

opozabită  inclusiv faţă  de membrii familiei persoanei respective, acesta persistă  şi 

după  ce persoana respectivă  a încetat să  îi fie pacient sau a decedat. 

Derogărite de La dreptut fiecărei persoane La respectut vieţii sate private din punctut 

de vedere at informaţiitor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod 

expres de lege. 

Art. 266 Lenjeria de pat se schimba in funcţie de specificuiel (cu excettia 

situatiitor La nevoie), astfet: . , 2 2i I. :425 ‘,,,.! 

- La sectille ATI si Clinica de Chirurgie Toracică  lenjeria se schimba zilnic; 

- la secţiile de pneumologie, lenjeria se schimbă  la 3 zite. 

De asemenea la plecarea fiecarui botnav, indiferent de durata spitalizarii se 

efectueaza curatarea patutui, noptierei, incaperii si se schimba lenjeria de pat. 

Art. 267 Reguli privind utilizarea liftului: 

1. Liftut serveste transportutui de persoane in Limita sarcinii admise. 

2. Folosirea ascensorutui de catre copiii sub 14 ani neinsotiti este interzisa 

3. Pentru chemarea cabinei apasati pe butonut de comanda de La patier 

corespunzator sensului de mers dorit. 

4. ln cabina comenzite se pot da pentru mai mutte statii indiferent de ordinea tor. 

5. ln cazul depasirii sarcinii normale avertizata acustic/optic se va etibera cabina 

pana La stabitirea sarcinii normate. 

6. ln cazul in care cabina s-a oprit intre etaje si nu primeste atte comenzi actionati 

sistemut de alarmare si asteptati sosirea echipei de interventie. 

7. Orice interventie a unor persoane neautorizate asupra instatatiei este interzisa. 
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8. ln caz de functionare anormala ascensorul se va opri si se va anunta societatea 

de intretinere. 

9. Igienizarea bfturilor se face conform protocolului de curatenie si dezinfectie 

existent inainte de transportul alimentelor, lenjeriei , materialelor sanitare, 

persoanetor conform programului orar afisat. 

10. Lenjeria murdară  se transportă  exclusiv pe scări. 

11. Probele biologice se transportă  pe 	scara de acces destinată  exclusiv 

personalului medical. 

Art. 268 Programul de utilizare a liftulu', cu respectarea circuitelor spitalului: 
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Art. 269 Program de dezinfectie pe salon şi pe spital 

231 
2 7, 	2(22 
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PLAN DDD 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI 
	

SPIAAM 

Felul 

actiunii 

Locul acţiunit T 

ermen 

Cine efectuează  Cine supravegheaz 

Curăţenie/ 

Dezinfecţie 

curentă  

Saloane, rezerve 

Zilnic 

Asistent medical 

Infirmieră  

[ 
1 
I 

23 
l' 	

77. III 

Asistent medical 

Asistent şef 

Şef loc de muncă  

SSCIN 

Cabinete consultatii 

Bloc 	operator 	/ 

anexe 

ATI / anexe 

Săli de pansamente 

Grupuri 	sanitare 	/ 

băi 

Spatii 	de 	circulatie 

comună: 

lifturi, scări, holluri 

Laboratoare, 

Farmacie
‘ 

Oficii alimentare şi 

săli de mese 

Curăţenie/ 

Dezinfecţie 

periodică  

Saloane, rezerve Lunar 

Infirmiera 

Agent dezinfector Asistent şef 

SSCIN 

Cabinete consultaţii Lunar 

Bloc 	operator 	/ 

anexe 

Săptămănal 

Săli pansamente / 

consultaţii 

Săptămănal 

Staţii 	/ 	spaţil 

sterilizare 

Lunar 

Bloc alimentar Trimestrial 

Dezinfecţie 

terminală  

Spaţtul 	l'n 	care 	a 

evoluat o situaţie de 

risc epidemiologic 

Imediat Agent dezinfector 

Infirmiera 

Asistent şef 

SSCIN 

Clinici 	medico- 

chirurgicale Trimestrial 

Agent dezinfector Laboratoare 
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Dezinsectie 

Asistent şef 

SSCIN 

Bloc alimentar 

Magazie haine 

Farmacie 

Ambulator integrat 

Statie neutralizare 

deşeuri infectioase 

Spatii 	demisol, 

subsol 

Spatii 	anexe 

(vestiare, depozite) 

De necesitate 

sau 

firmă  angajată  

Deratizare 

Clinici medico 

chirurgicale 
	

Semestrial 

Bloc alimentar 

Laboratoare 

Ambulator integrat 

Spatii 	anexe 

(vestiare, 

depozite) 

Statie neutralizare / 

Asistent şef 

SSCIN 

depozitare 

infectioase 

deşeuri 

251 
27 2(Lt Spatii 

subsol 

demisol, 

Platforma 

menajer 

gunoi 

Agent dezinfector 

De necesitate 

Art. 270 Programul orar de curatenie a saloanelor/rezervelor si anexelor 

sanitare ale acestora: 

SPATIU/ Sectii 1/11/111/IV 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hol 2 3x pezi lunar 

Lift 2 4x pezi lunar 

Scari acces 2 3x pezi lunar 
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Saloane 4 3-4x pezi saptamanal 
la eliberare 

salonului 

Grupuri sanitare din saloane 4 3 -4 x pe zi si la nevoie saptamanal 
la eliberarea 

salonului 

Cabinet de consultatii si 

tratament 
2 3x pezi si la nevoie saptamanal 

i 
4ptamanal 

Grup sanitar personal 2 3x pe zii si la nevoie saptamanal de necesitate 

dus 2 3x pezi si la nevoie saptamanal de necesitate 

boxe (materialecuratenie, 

lenjerie) 
2 zilnic saptamanal de necesitate 

SPATIU/ Bloc operator 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hol 2 3x pezi lunar 

Scari acces 2 3x pezi lunar 

Sali de operatie 4 Dupafiecareinterventie Zilnic 

Conform 

Graficului de 

Program 

Operator 

Spatiu pretucrare 

instrumentar 
4 de 3-4 ori pezi zilnic 

Saptamanal 

De necesitate 

Sterilizare / sterilizare 

centrala 
3 3 ori/zi zilnic Saptamanal 

Filtrd Feedia—  - 
i 
i 

3 3x-pe zi si la nevoie 
.[ 	1  

 

zilnic 
Saptamanal 

De necesitate 

2171- 
.... 	JUL  ,Z022  

SPATIU/Terapielntensiva 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hot 2 3x pezi lunar 

Scari acces 2 3x pezi lunar 

Saloane 4 3-4 ori/zi Zilnic 2 orifluna 

UTS 4 3-4 ori/zi zilnic Saptamanal 
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Spatiu supraveghere paciente 3 3 ori/zisi la nevoie zilnic Saptamanal 

Grup sanitar personal 3 3x pezisi la nevoie zilnic 
Saptamanal 

De necesitate 

boxe (materiatecuratenie, 

lenjerie) 
2 zilnic saptamanal de necesitate 

Grup Sanitar pacienti, -4 3x pezisita nevoie zilnic 
Saptamanal 

De necesitate 

23)r 

SPATIU/Radiologie 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMIN 	A 

Hot 2 3x pezi tunar 

Scariacces 2 3x pezi tunar 

RadioLogie/3 spatii 4 2 ori/zi Zilnic 
2 ori/luna 

De necesitate 

Spatiu asteptare 3 3 ori/zisi la nevoie zilnic Saptamanal 

boxe (materiatecuratenie, 

lenjerie) 
2 zilnic saptamanal de necesitate 

Cabinet sefsectie/Medici 2 zilnic saptamanal tunar 

SPATIU/Bloc Alimentar 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hol 2 3x pezi Zilnic 

Scariacces 2 3x pezi Zilnic 

Spatiudistribuire masa 

pacienti 
3 3x pezi Zilnic 

Spatiu servire masa medici 3 3 ori/zi zilnic 

Grup sanitar personat 3 3x pezisi la nevoie zilnic De necesitate 

dus 2 3x pezisi la nevoie zilnic de necesitate 

Camere de prelucrare 3 3 x pezi zilnic 
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Magazii 2 3 x pezi zilnic 

Spatiiagregatefrigorifice 2 3 x pezi zilnic 

SPATIU/Laboratoare 
ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hol 2 3x pezi Zilnic 

Scariacces 2 3x pezi Zilnic 

Cabinete de lucru 3 3x pezi Zilnic 

grupsanitar personal 3 3x pezisi ta nevoie zilnic De necesitate 

dus 2 3x pezisi la nevoie zilnic de necesitate 

Camere de prelucrare 

(anatomiepatologica) 
3 3 x pezi zilnic 

Magazii (histoteca) 2 3 x pezi zilnic 

SPATIU/Ambulatorio de 

specialitate 

ZONA PROGRAM CURATENIE SI DEZINFECTIE 

ZILNICA PERIODICA TERMINALA 

Hol 2 3x pezi Zilnic 

Scariacces 2 3x pezi Zilnic 

Cabinete de consultatie 3 3x pezi Zilnic Saptamanal 

Cabinet de screening 3 3x pezi Zilnic Saptamanal 

grupsanitar personal 3 3x pezisi la nevoie zilnic De necesitate 

Dus 2 3x pezisi la nevoie zilnic de necesitate 

Cabinet Planning Familial 2 2 x pezi zilnic de necesitate 

Vestiare personal 2 2 x pezi zilnic 

Art. 271 intreţinerea spaţillor verzi şi a căilor de acces se realizează  pentru fiecare 

secţie, 1n fiecare zi, de la ora 07:00-09:00 cu personalul de deservire -muncitorii 

calificaţi angajaţi ai spitalului aflat pe graficele de luEru, 1ntocmite de către_Serviciul 

Administrativ-Tehnic. 
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Aceştia au obligaţia de a consemna Intr-o Fişa de activitate zilnică. 

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC 

Art. 272 Activitătile cu risc infectios identificate in cadrul monitorizării 

infectillor asociate asistentei medicale (IN) 

ln identificarea activItăţitor cu risc infectios, pe tângă  caracteristicite de invazivitate 

a prestaţiei (specificul intervenţiitor/ gravităţii şi contagiozitatea botnavitor) este 

esenţială  aprecierea gradutui de receptivitate a persoanetor asistate 

(imunodeficienţe, malnutriţie, boli metabotice, zone de minimă  rezistenţă  induse 

patotoglc, stări fiziologice cu rezistenţă  redusă, boli cronice) şi Insăst microftora 

proprie ce conţine specii patogene şi potentiat patogene. 

Se va proceda la evaluarea sistematică  a acestora după  următorut atgoritm: 

Art. 273 Clasificarea riscului de apariţie a IN după  contagiozitatea şi 

susceptibititatea persoanetor asistate şi a tiputui de intervenţie 

Nivelut de risc Particutarităţtle pacienţitor Caracteristicite intervenţiei 

REDUS - fără  imunodeficienţă  

- fără  patotogie asociată  

-neinvazive 

-lipsa 	expunerii 	la 	fluide 

blotogice 

MEDIU -infecţii 	preexistente 

momentutui internării 

-factori 	de 	risc 	indivIduati 

(vârsta, boli asociate) 

-proceduri 	invazive 	non 

chirurgicate (cateter venos 

periferic, 	sondă 	urinară, 

etc) 

-expunere 	la 	fluide 

biologice 

CRESCUT -imunodeficienţa gravă  

-patotogie asociată  

-lipsa 	de 	supraveghere 

medicală  anterior internării 

- 	purtător 	de 	germeni 

-intervenţu 	de 	tip 

chirugical 

-proceduri invazive cu risc 

crescut:cateter 	venos 

centrat, intubare traheată  

patogeni 

21)4 
2 7. 	222 
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Sectoare cu risc infecţios crescut identificate (harta sau planul epidemiologic al 

institutieN 

Art. 274 In evaluarea riscutui infecţios se vor avea în vedere: 

• condiţifie de spitalizare 

• contaminarea prin erori de asepsie 

• izotare 

• decontaminare/steritizare 

• tratamente care reduc rezistenţa antiifecţioasă  a organismului 

• setectarea de tulpini cu Inatt potenţial de patogenitate 

• existenţa purtătorilor sănătoşi de germeni patogeni în rândut personalului medico - 

sanitar 

• cumularea factorilor de risc. 

Art. 275 Conditiile de spitalizare se referă  atât la caracteristicete arhitecturale ale 

spitalului (monobtoc, multipavilionar) căt şi la gradut în care se asigură  separarea 

bolnavilor astfet încât să  se limiteze agtomerarea şi contactut cu zonele de risc creeat 

prin contaminarea crescută  a mediului (ex:zone de trafic intens). Impărţirea pe zone 

de risc (A,B,C,D) facilitează  stabilirea măsurilor adecvate de decontaminare şi 

permite întocmirea hărţitor sau planuritor cu risc epidemtologic stadiatizat după  

particutarităţite semnatate. 

Art. 276 Zone de risc ale spitalului după  caracteristicile mediului şi metodele de 

decontaminare recomandate 

Zone 	după 	caracteristicile 	de 

risc 

Nivelul de decontaminare 

Zona A 

Nu există  contact cu pacienţii 

Măsuri generate de curăţenie. 

Zona B 

Pacienţi care nu prezintă  infecţii 

şi nu au receptivitate crescută  

Măsuri de decontaminare cu 

detergenţi-dezinfectanţi;dezinfecţia 

rapida a zonelor contaminate cu sânge 

sau atte fluide biologice; măsuri 

generate de curăţenie. 

Zona C 

Pacienţi 	cu 	infecţii; 	zone 	de 

Măsuri de decontaminare prin 

utilizarea de detergenţi-dezinfectanţi 
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izolare şi dezinfectie de tip 

terminaLDecontaminarea 

echipamentului medical 1n fiecare 

încăpere. 

Zona D 

Zone 	protejate 	de 	tip 	bloc 

operator, sala de naştere, terapie 

intensivă, prematuri, nou-născuţi. 

Măsuri de decontaminare prin curătare 

cu detergenti-dezinfectanti şi 

dezinfectie de tip terminal.Filtre 

personal. Echipament de protecţie 

separat. 

Art. 277 Protocoale existente privind curăţenia tn diverse spaţil din spital 

Metoda uzuată  de decontaminare 1n unitătile sanitare, care atinge un nivel de 

eficientă  de 95-98%, este cea a curăţeniei prin care se realizează  indepărtarea 

microorganismelor de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente odată  cu îndepărtarea 

prafului şi substantelor organice. După  exigentele activitătilor întreprinse pentru 

realizarea curăteniei se poate utiliza o clasificare a Incăperilor: Zona 1 (spaţii unde 

nu circulă  bolnavii - cerinte de igienă  identice cu cele dintr-o colectivitate). Zona 2 

(sectoare cu boloavi neinfectioşi). Zona 3 (se va evita diseminarea microorganismelor 

care pot contamina pacienţi receptivi). Zona 4 (tehnicile şi metodele de lucru vor 

urmări efectuarea curĂteniei pentru evitarea rimportului de germeni din exteriorul 

spitalului sau alte secţii septice) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

-Hol intrare principală  

-Birouri, vestiare: 

Servicii administrative 

Servicii economice 

Servicii 	tehnice 

(intretinere) 

-Holuri 

-Ascensoare 

-Săli de aşteptare 

-Cabinete 	pentru 

consultatii 	de 

ambulator 

-Terapie 

intensivă /Urgente 

-Săli de tratament 

-Sabane 

-Laboratoare 

-Radiologle 

-131.oc operator 

(2.31- 
7. !li 	427 	 

Art. 278 Clasificarea spaţiilor 	Incăperitar)4Ppă  Sigenţele actlyttăţitor de 

curăţenie 
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-Maternitate 

-Secţii medicate -Explorări 

-Sterilizare funcţionate 

centrată 	(zona ** 

destinată 	spătării -Sterilizare 	centrată  

instrumentelor) (zona 	curată  

destinată  

împachetarii, 

steritizării 	şi 

depozitării 

materiatutui 

sterilizat) 

1 	-- 	- -Zona 	destinată  
1 

preparării 	apei 
22A..- 

2 T. III1 	2022 
sterite 

-Grupuri 	sanitare; 

duşuri 

-Bucătăria dietetică  

-Bucătăria 

SPATII CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT PE SPITAL 

Sectia 

Risc 

pacient 

i 

Risc personat 

purtator/cont 

am. 

Risc 

conditii 

spitatizare 

Modatitati ametiorare sau scadere a 

factoritor de risc 

ATI 
Maxim Maxim Minim 

Curatenie si dezinfectie curenta 

,conform periodicitatii 

Sectia I 

Pneumotogie 
Mediu Mediu Mediu 

Sectia 11 

Pascanu 
Mediu Mediu Mediu 

Sectia III 

Tudor 

Vtadimirescu 

Mediu Mediu Mediu 

213 



Sectia IV 

Clunet 
Maxim Maxim Maxim 

Dispensar 

TBC 
Mediu Mediu Mediu 

Bloc 

operator 
Maxim Mediu Minim 

Serviciul de 

internari 

(triaj) 

Mediu Mediu Mediu 

Camere 

recoltatere 

sputa 

Maxim Maxim Maxim 

Laboratoare Mediu Mediu 

Mediu 

Mediu 

Spaiatoria Mediu Mediu 

Bloc si oficii 

alimentare 
Minim Minim Minim 

231- 
Fibroscopie Mediu Mediu Mediu — 	7, 1 	7R2 	 

Farmacia Minim Minim Minim 

Sterilizare Mediu 

Chirurgie 

toracica 
Mediu Mediu Mediu 

Art. 279 ACTIVITATI CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT  

• Activitatea de recoltare a sputei 

• Activitatea de recoltare a sangelui si produselor biologice 

• Activitatea de preparare si analiza probe analize medicale si anatomo-

patologice 

• Activitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deseurilor 

medicale reprezinta un risc permanent 

• Activitatea de sterilizare (chimica,cu aer cald si abur sub presiune)a 

instrumentarului si materialului moale necesar in activitatea medicala reprezinta un 

risc permanent 

Art. 280 PERSONAL CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT 
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o Asistentele medicale 

o Infirmierele 

o Personalul de laborator 

o Personalul din compartimentul TBC 

o Personalul neinstruit, prin: 

• nerespectarea uneori a circuitelor functionale(delimitate in timp printr-un program 

de functionare aprobat de conducerea unitatii) 

• Nerespectarea "Precautiunilor Universale" 

• Nerespectarea masurilor de asepsie si antisepsia 

Art. 281 RECOMANDARI: 

1. Ritmul dezinfectiei curente si terminale respectat 

2. Igienizarea si dezinfectia sa se realizeze cu mai multa seriozitate, in special in 

zonele cu risc crescut enumerate , conform protocoalelor stabilite 

3. Instructajul personalului responsabil privind: 

• normele de sterilizare si mentinere a sterilitatii 

• normele de dezinfectie si curatenie 

4. Supraveghere si control permanent al acestor sectoare 

Exista un ritm de dezinfectie ciclica pentru fiecare sectie/compartiment cu risc 

crescut. 

5. Respectarea protocoalelor si a normelor de igiena 

6. Stabilirea urmatorului ritm de" autocontrol microbiologic": 

- sectii/ compartimente cu risc crescut ( oficii alimentare din sectii ,camera sputa 

etc) -lunar; 

- sectii/ compartimente cu risc mai scazut - la un interval de 3- 4 luni; 

- in situatia unor rezultate anormale SSCIN isi rezerva dreptul de a modifica acest 

ritm. 

	2 7. 1Lli. /7072 	 
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Comitetul director al Spitalului Clinic de Pneumofii 

Dr. Radu-Adrian Crişan-Dabija - 

Dr. Andrei-Florin Stăcescu Oitee o eal 
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