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ANUNl
Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie < Cuza Vodd > Iaqi organtzeazd in data de 10.10.2016,
ora 09:0b, la sediul unitatii din str. Cuza Vodd, m. 34, concurs pentru ocuparea urmf,toarelor posturi:

A.

Func(iile contractuale definitiv vacante pentru care se organizeazd concursul:
1. Func{ii de execu{ie :
- Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii PL/S - 2 posturi cu normd intreagd,
definitiv vacante in cadrul sectiei Neonatologie I ;
- Ingrijitor - 2 posturi cu normd intreagd, definitiv vacante, in cadrul Sectiei Neonatologie I;
- Statistician medical debutant - 1 post cu normd intreagd, definitiv vacant, in oadrul Serviciului de
Statistica si Informare Medicala ;

- Condi{ii sPecifice
a.

Studii

o

o
o

:

:

Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii PL/S
superioare

- studii postliceale/studii

;

Ingrijitor - minim 10 clase studii medii;

Statistician medical debutant- studii medii cu diploma de bacalaureat;

b. Vechime:
Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii PL/S

-

minim 6 luni vechime

;

Ingrijitor - nu necesita vechime;

Statistician medical debutant- nu necesita vechime;

B.

Dosarul de concurs al candida{ilor va con}ine urmdtoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetric[ Ginecologie <
Cuza Vodd > Iagi (formular tipizat) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup6 caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri, precum qi copiile documentelor care atest[ indeplinirea condiliilor specifice ale
postului solicitate prin prezentul anun!;
d) certificat de liberd practicd (membru OAMR) - pentru asistentul medical;
e) asigurare pentru malpraxis medical - pentru asistentul medical ;
f) copia livretului militar - daca este cazul;
g) carnetul de munc[ sau, dupd caz, adeverinlele care atesrd vechimea in specialitatea studiilor, in

copie:

h) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac5
incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

i) adeverinld medicald. care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c[tre unit[file sanitare
abilitate;
j) cuniculum vitae;
k) alte documente relevante pentru desfEqurarea concursului (ex. Copii acte stare civi16)
l) diploma bacalaureat
m) adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OA\4GMAMR- Filiala Iasi,conform Ordin
nr.3512015 - pentru asistentul medical ;
n) dosar plic.
Actele prevdzute la lit. b) - g) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilor
cu acestea.

in cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, cate adepus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pAna la data desfbqurdrii primei probe a
concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie Cuza Vod[, din
mun. Iaqi, str. Cuza Vod5, nr. 34, la secretarul comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou Resurse
Umane - Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.
C. Condifii generale qi specifice de participare la concurs :
- Condi{ii generale, conform art.3 din H.G. nr.286120ll
Poate participa Ia concurs persoana care indeplinegte urmdtoarele condilii:
a) are cetd{enia romdnd, cetdfenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlindnd Spaliului Economic European qi domiciliul in RomAnia;
b) cunoaqte limba rom6n6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;;
d) are capacitate deplind de exerci{iu;
e) are o stare de sdn[tate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
indeplinegte
condiliile de studii qi, dup6 caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
0
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvdrqite cu
intenfie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea
z

D.

Probele stabilite pentru concurs

.
o
o

:

selectria dosarelor de inscriere in data de 03.10.2016. ora 10,00
proba scrisd in data de 10. 10.2016, ora 09,00 ;
interviul in data de 14.10.2016 ora 09,00.

p.oi"t.

;

concursului se desflqoari la sediul Spitalului Clinic de Obstetricl Ginecologie
"Cuza Vodi"r Iaqi, str. Cuza Vod[ nr.34.
Toate

A. Bibliografia
B.

de concurs - afiqatd aldturat.

Calendarul de desflqurare a concursului

:

Data-limit[ pind la care

se

pot depune dosarele de concurs

30.09.2016, ora 15,00

Data selecliei de dosare

03.10.2016

afiq[rii rezultatului selecliei de dosare
Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul selecliei de dosare
Data afiEdrii rezultatului contestaliilor privind seleclia de dosare

04.r0.20t6
05.10.2016

Data probei scrise

10.10.2016

Data afigdrii rezultatului probei scrise

11.10.20i6

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei sirise
Data afiqdrii rezultatului contestaliilor privind proba scrisd

12.10.2016

Data probei interviului

14.10.2016

afiqlrii rezultatului probei interviulur
Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei interviului
Data afi E[rii rezultatului contestaliilor privind interviul

t7.10.2016

Data afiqdrii rezultatului final al concursului

20.r0.2016

Data

Data

Manager,
Conf.

$ef Birou RLTNOS,
Insp. Virlan Ioana
,L'/l

t

.'J

ffil/u

06.t0.2016

t3.10.2016

18.10.2016

t9.10.2016

COD: FC_RSU_12

FORMULAR

Versiune: 01
Fisa post

1. Postul :
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ASISTENT MEDICAL

2. COR :
3. Titularul postului
4. Sectia :

NEONATOLOGIE I

5. Natura activitatii

Executie

6. Calificare de baza
7. Cadrul legal:

8.Obiectivul postului

Studii : Studii superioare.
- Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual ( OG nr.144/2008, privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a moasei si asistentului medical).
- Asigurare malpraxis( Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1);
- Cunoasterea si insusirea Codului de etica si deontologie profesionala;
- Cunoasterea si insusirea prevederilor ROI si ROF.
- Cunosterea si insusirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor;
- asigura ingrijirea medicala generala si specifica a nou-nascutilor din sectie.

9. Abilitati, calitati,
aptitudini necesare

10. Pozitie in structura
unitatii:
11. Relatii de munca

12.Limite de
competernta
13.Salarizarea
14. Atributii

Functia
Data

- rezistenta la sarcini repetitive;
- rezistenta la stres;
- promovarea muncii in echipa;
- capacitatea de a reactiona rapid in situatii de criza; spirit de observatie.
Este subordonata medicului sef de sectie, directorului de ingrijiri, medicului de salon, asistentei
sefe si are in subordonare infirmierele si ingrijitoarele din sectie.
Inlocuieste : o alta asistenta medicala din acelasi sector de activitate cu aceleasi competente
Ierarhice: este subordonata medicului sef de sectie, directorului de ingrijiri, medicului de salon,
asistentei sefe si are in subordonare infirmierele si ingrijitoarele din sectie;
Colaborare: cu cadrele medii si auxiliare din spital;
Functionale: cu toate sectoarele spitalului.
Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in conditiile
respectarii normelor legale in vigoare;
Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Primeste si asigura toate conditiile de cazare ale nou nascutului, inregistrandu-l in caietul de
situatii si F.O. cu ora sosirii , sex , greutate si alte particularitati;
-Verifica bratara de la mana sa corespunda cu cea de la mama;
-Participa la vizita medicala si executa indicatiile medicilor cu privire la efectuarea explorarilor
diagnostic , a tratamentului , a alimentatiei si efectueaza obligatoriu toaleta nou nascutului ,
igiena tegumentelor si a bontului ombilical;
-Asista medicul in efectuarea manevrelor medicale;
-Administreaza personal , conform indicatiilor medicale , medicamentele prescrise nou
nascutului;
- Daca in timpul sau dupa administrarea medicamentelor sau transfuziei de sange la nou nascut
observa manifestari alergice la acesta , va intrerupe de urgenta administrarea , va anunta imediat
medicul de sector si apoi pe linie ierarhica pentru luarea masurilor corespunzatoare si
completarea fisei de farmaco sau hemovigilenta;
Elaborat
Sef Birou RUNOS
19.02.2013

Verificat
Director Medical

Semnatura
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15. Responsabilitati

Functia
Data
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-Supravegheaza in permanenta starea lorr , monitorizeaza permanent parametrii stabiliti de medic
si-l informeaza pe acesta asupra oricarei modificari survenite in evolutia acestora;
-Preleveaza produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic si inscribe in timp util
in F.O. rezultatele investigatiiilor efectuate;
-Efectueaza transportul in conditii optime a produselor biologice prelevate de la nou nascut la
laborator;
-Isi ajuta colegele din tura la aplicarea unor manevre atunci cand este solicitata;
-Contribuie la educatia pentru sanatate a mamelor , incurajand relatia parinte – copil , parinte –
asistenta , asistenta – copil;
-La iesirea din spital preda mamei , sub semnatura , biletul de externare si o insoteste pana in triaj
pentru a putea fi preluata , impreuna cu nou nascutul, de catre familie;
-Va comunica medicului sef de sectie eventualele probleme sociale;
-Inscrie consumul de materiale sanitare in foaia de observatie;
-Supravegheaza efectuarea curateniei;
-Asigura curatenia si dezinfectia aparaturii din dotare (incubatoare , aparat de ventilatie , etc.);
-Supravegheaza dezinfectia curenta si ciclica;
- Controleaza modul de pastrare si folosire a materialelor sanitare , dezinfectante si de curatenie ,
ingrijindu-se de dotarea locului de munca cu acestea;
-Pregateste materialele pentru sterilizare si respecta conditiile de pastrare ale acestora , utilizarea
lor in limita termenului de valabilitate ;
-Efectueaza transportul materialelor sanitare si a instrumentarului la si de la statia de sterilizare;
-Se va ocupa de pastrarea si circuitul documentelor medicale;
-Va sesiza medicul in cazul necompletarii actelor medicale ale nou nascutului;
-Are obligatia de a introduce in baza de date a sectiei toate operatiunile privind nou nascutul ;
-Inscrie in caietul de situatie nou nascutul internat in sectie sau transferat , indicand locul de unde
vine sau unde pleaca;
-Va avea un comportament adecvat in serviciu si in relatiile cu internatele , apartinatorii , precum
si cu celelalte categorii profesionale;
Executa orice alte sarcini primite pe cale ierarhica in interes de serviciu;
-Raspunde cu promptitudine la solicitarile facute de medicii din sectie si asistenta sefa ;
-Respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena (spalarea si dezinfectia
mainilor) , cat si a regulilor de tehnica aseptic in efectuarea tratamentelor si manoperelor
prescrise;
-Va coordona si controla personalul din subordine in aplicarea si respectarea acestor normative;
-Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa , instalatii
sanitare etc.);
-Respecta masurile de izolare stabilite;
-Respecta circuitele functionale stabilite in unitate privind nou nascutul , mamele , instrumentarul
, lenjeria , reziduurile etc. si supravegheaza respectarea lor de catre paciente si personalul din
subordine;
-Este interzis accesul vizitatorilor in saloanele de nou nascuti;
-Nu va da relatii familiei privind evolutia si prognosticul nou nascutului ;
-Raspunde de ordinea si curatenia in saloane;
-Va folosi in mod rational materialele sanitare fara sa aduca prejudicii ingrijirii nou nascutului ;
-Asigura si raspunde de buna utilizare , pastrare a instrumentarului , aparaturii cu care lucreaza si
se ingrijeste de intretinerea acestora;
-Isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al
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calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform CONAS.
-Anunta asistenta sefa sau medicul de eventualele defectiuni;
-Efectueaza controlul medical periodic ori de cate ori este nevoie;
-Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta (stare febrile , infectie
acuta , boala venerica) precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;
-In cazul unui deces a nou nascutului , va anunta serviciul de statistica in vederea intocmirii
formalitatilor;
-Raspunde de asigurarea confidentialitatii ingrijirilor medicale , a secretului profesional si unui
climat etic fata de paciente;
-Cunoaste , aplica si raspunde de prevederile Ord. 261/2006privind curatenia , dezinfectia si
sterilizarea , Ord. 914/2006 privind respectarea circuitelor functionale ale spitalului , precum si
Ord. 916/2006 privind normele de supraveghere , prevenire si control a infectiilor nosocomiale;
-Isi insuseste , aplica , controleaza si raspunde de colectarea , depozitarea si transportul
deseurilor provenite din activitatea medicala , conform Ord. 219/2002 si a Ord.211/2011;
-Raspunde si respecta normele privind situatiile de urgent conform Legii 307/2006 si cele privind
securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006; va comunica angajatorului orice
eveniment asa cum este definit in legislatia amintita , aducand la cunostinta asistentei sefe orice
defectiune de natura sa constituie un pericol;
-Poarta echipament de protectie adecvat conform Precautiunilor Universale si verifica la
personalul aflat in subordine portul acestuia;
-Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de
plecare din serviciu;
-Respecta graficul de munca pe tura stabilita si preda in scris la iesirea din tura situatia si planul
de investigatie si tratament al nou nascutului asistentei care preia serviciul;
-Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului sef de sectie si a asistentei sefe;
-Va folosi integral timpul de munca in interesul serviciului ;
-Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de asistenta sefa si avizata de
directorul de ingrijiri;
-La terminarea programului nu va parasi locul de munca pana la sosirea schimbului , incetarea
activitatii producandu-se numai dupa predarea serviciului;
-Incepera activitatii va avea loc numai dupa predarea corecta a baremului de medicamente , a
instrumentarului cu regim special si a intregii aparaturi in stare de functionare;
-Este interzis fumatul , venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice si
substante stupefiante in timpul programului de lucru;
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare
1.Cunostinte si evaluare profesionala;
2.Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;
3.Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate;
4.Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta, obiectivitate,disciplina;
5.Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in
normativele de consum;
6.Adaptatrea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
7.Conditii de munca;
Programul de lucru : Activitatea se desfasoara in interior, exista climatizare, fara curenti de aer

16.Evaluarea
performantelor

17.Mediu de lucru
Functia
Data
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periculosi, temperatura, presiunea si nivelul de iluminare sant cele prevazute in limitele legale;
Programul de lucru :turnus 12/48.
Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi
reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.
Avizat,
Salariat : ___________
Sef sectie
Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile
(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi
suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi
Regulamentului de Ordine Interioară unitatii

Data: _______________
Semnatura:______________

Functia
Data
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3. Titularul postului
4. Sectia :

NEONATOLOGIE I

5. Natura activitatii

DE EXECUTIE

6. Calificare de baza

Studii: scoala generala, liceul

7. Cadrul legal:

Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
Respectă normele codului de etică;
Asigura curatenia spatiilor si echipamentelor sectiei
-Atitudine responsabila fata de mijloacele fixe si materialele sectiei;
-disponibilitate pentru munca fizica si efort prelungit.
- Rezistenta la sarcini repetitive;
- Capacitate de efort;
- Dexteritate manuala;
- Adaptabilitate;
Este subordonat subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe,
asistentei de salon.
Inlocuieste: o alta infirmiera din acelasi sector de activitate ;
Ierarhice: este subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe, asistentei
de salon.
Functionale :
- cu toate sectiile , compartimentele si serviciile din cadrul unitatii;
De reprezentare: nu e cazul
Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in
conditiile respectarii normelor legale in vigoare;
Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
-efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat;
- efectuează aerisirea zilnică şi periodică a saloanelor;
- pregăteşte patul şi schimbă lenjeria nou-născuţilor;
- transportă pe circuitul stabilit si cunoscut gunoiul, materialele contaminate în mod separat
în saci (marcaţi prin diferenţiere clară de culoare şi etichetare) şi colectoare 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 alte
condiţii;
- cântăreste şi consemnează zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduuri infectate de pe sector;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a incubatoarelor, patuţurilor, meselor de înfăşat,
pardoselilor, pereţilor, mobilierului, tinand cont si de indicaţiile asistentei medicale;
- anunţă asistentă şefă în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei;
- pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curenta si ciclică sub supravegherea asistentei
medicale;
- transportă lenjeria murdară în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată în alţi saci cu
respectarea circuitelor funcţionale cunoscute si tine evidenţa la nivelul secţiei, a lenjeriei

8.Obiectivul postului
9. Abilitati, calitati,
aptitudini necesare

10. Pozitie in structura
unitatii:
11. Relatii de munca

12.Limite de
competernta
13.Salarizarea
14. Atributii

Functia
Data
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predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii;
-respecta si se prezinta la serviciu conform graficului de lucru aferent perioadei
calendaristice;
- inceperea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a inventarului;
- se implică împreună cu asistenta medicala la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în
unitate conform dispoziţiilor în vigoare (portul echipamentului, evitarea aglomerării în
saloane, etc.);
- răspunde de asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a
unui climat etic faţă de pacient;
-va avea un comportament etic faţă de pacient, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul
medico-sanitar;
- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii nou-nascutilor;
- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;
- respectă indicaţiile primite privind concentraţia şi modul de preparare a soluţiilor
dezinfectante, păstrarea şi manipularea dezinfectantelor şi a materialelor de curăţenie;
-foloseşte în mod raţional materialele de curăţenie fără să aducă prejudicii unităţii;
- răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;
- se îngrijeşte de dotarea locului de muncă cu materiale de curăţenie şi dezinfectante;
- respectă circuitele funcţionale stabilite pe spital privind personalul, lenjeria, alimentele,
reziduurile,
- respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe
care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;
- isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al
calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform
CONAS ;
- işi însuşeşte, aplică şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea
deşeurilor provenite din activitatea medicala, conform Ord.211/2011;
- poartă echipament de protecţie adecvat, conform Precauţiunilor Universale;
- aplica si raspunde de prevederile Ord.261/2006 privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea,
Ord.914/2006 privind respectarea circuitelor functionale ale spitalului precum si
Ord.916/2006 privind normele de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor
nosocomiale;
- răspunde de respectarea deciziilor şi a Regulamentelor de ordine interioara si de organizare
si functionare a spitalului;
- respectă drepturile pacientului conform Legii 46/2003;
-răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele
privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006; va comunica angajatorului
orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducând la cunoştinţa asistentei
şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
-se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual
sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;
- are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de
plecare din serviciu;
- respectă graficul de muncă pe tura stabilită şi are obligatia la ieşirea din tură sa predea
situaţia sectorului colegei care preia serviciul;
- foloseşte integral timpul de muncă în interesul serviciului;
-schimbarea turei de lucru este posibila de cel mult doua ori intr-o luna si se va solicita prin
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cerere scrisă aprobată de asistenta şefă si avizata de directorul de ingrijiri si medicul sef de
sectie;
- are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului
pe secţie, pe perioada concediului fiind inlocuita de o colega, conform graficelor lunare.
- este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenta
produselor cu efect stupefiant şi consumul acestora în timpul programului de lucru;
- execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;
OBLIGAŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si
cele privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006;va comunica
angajatorului orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducând la
cunoştinţa asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol; În acest
scop, angajatul are următoarele obligaţii:
• Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
• Să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi alte mijloace de
producţie;
• Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
• Să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situţie
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
• Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibila a
accidentelor de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
• Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
• Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţi la executarea
respectivei lucrări;
• Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;
• Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu
prezinta riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea
accidentelor şi bolilor profesionale;
• Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare
în domeniul protecţiei muncii.
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare
1.Cunostinte si evaluare profesionala;
2.Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;
3.Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate;

•
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4.Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort
suplimentar,perseverenta, obiectivitate,disciplina;
5.Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in
normativele de consum;
6.Adaptatrea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
7.Conditii de munca;
Activitatea se desfasoara in interior, exista climatizare, fara curenti de aer periculosi,
temperatura, presiunea si nivelul de iluminare sant cele prevazute in limitele legale;
Programul de lucru :turnus

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi
reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.
Avizat,
Sef sectie

Salariat : ___________

Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile
(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi
suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi
Regulamentului de Ordine Interioară unitatii

Semnatura:______________
Data: _______________
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i. Titularul postului

[. Sectia
i. Natura activitatii

i. Cerinte

7. Cadrul legal

8. Qbiectivul postului

STATISTICA SI INFORMARE MEDICALA
Executie
Studii medii - absolvite cu dilploma de liceu;
lJtilizare a calculatorului si a echipamentelor periferice ale acestuia;
Manipularea datelor folosind: Microsoft Office Acces,Excel, Word, PowerPoint,Internet,etc.
Tehnici de analizastatistica: rapoarte de date statistice; stabilirea, analiza si organizarea
datelor statistice oficiale,etc.
- Cunoaste, aplica si raspunde de prevederile:
- Q. MSF nr.178112006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care
primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de zi, cu modificarile ulterioare;
- O. MSF 178212006 privind inregistrarOa si raportarea statistica a pacientilor care primesc
servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (Anexa 1:
Nomenclatorul investigatiilor de laborator; Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni FOCG;
Anexa :FSZ; Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ) cu
modifi carile ulterioare;
- O. CNAS nr.2512012 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor rapofiate la
SNSPMS; cu modificarile ulterioare;
- O. CNAS 2412012 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice speciale, fara regim
special, necesare raportarii activitatii fumizorilor de servicii medicale cu modificarile
ulterioare;
- Ordinului nr. i 100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului sdn6t6lii gi al pregedintelui Casei Nafionale de AsigurSri de Sdnltate
nr. 77231950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a
Contractului-cadru privind condiliile acorddrii asistenlei medicale in cadrul sistemului de
asigur[ri sociale de s6ndtate pentru anii20lI - 2072, cu modificbrile gi complet[rile
ulterioare in anii urmatori;
- O. nr. 5371 Z}lZprivind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea gi raportarea
activitirilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activl
a cancerului de col uterin, cu modificarile si completarile legislative ce tin de acesta
ulterioare;
- Legislalie referitoare la concediile qi indemnizaliile de asigur[ri sociale de s[ndtate: OUG.
nr. 158/ 2005; O. Nr. 60/ 2006; Legea 39912006 pentru aplicarea OUG 158;OUG 9112006
privind unele mdsuri referitoare la asiguririle sociale de stat gi asigur[rile sociale de sdnitate
cu modificarile ulterioare;
- Respecta prevederile ROI, ROF si Legea nr.4612003 privind drepturile pacientilor, cu
modifi carile ulterioare:
Verificarea, colectarea si introducerea Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP)
pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, consultatii ambulator,
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-Mentine la standardele unei bune functionari aparatura din dotare si anunta orice defectiune
serviciului administrativ al unitatii;
- Are obligatia de a-si insusi si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al calitatii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru
acreditarea spitalelor conform CONAS ;
- Respect[ prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal gi libera circulatie a acestor date;;
- Rispunde de asigurarea confidentialitdtii ingrijirilor medicale, a secretului profesional qi a
unui climat etic faf6 de paciente si apartinatori;
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional exista si fa{[ de aparfinitori,
colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar gi dupd
terminarea tratamentului sau decesul pacientului;
- Rdspunde diiciplinar pentru divulgarea secretului profesional, exceplie frcdnd situalia in
care pacientul gi-a dat consim{imdntul expres pentru acest lucru;
- Foloseste datele qi informaliile la care are acces numai in scopul ludrii unor decizii cu
privire la indeplinirea atributiilor funcliei sale, fErI ale fiiliza in nici un alt scop;
-Se pieocupa continua de perfectiopare prin studiu individual si participare la cursuri de
performare statistica;
- Poarta.ecuson si echipament de protecfie adecvat conform Precautiunilor Universale;
- R[spunde gi respectd normele privind situafiile de urgenJi conform Legii30712006 qi ceie
privind securitatea gi sindtatea in munci conform Legii 31912006; va comunica orice
eveniment aga cum este definit in legislalia amintitS, aducdnd la cunoqtinjd sefului de
serviciu orice defecfiune de naturd sd constituie un pericol;
- Efectueaz6 controlul medical periodic;
- Declar[ imediat sefului de serviciu orice imboln[vire acuti pe care o prezint6 (stare febril[,
infecfie acutS,boal[ venerici) precum gi bolile transmisibile apdrute la membrii familiei;
- Are obligalia de a semna zilnic in condica de prezen{6 cu menllonarea orei de venire qi de
plecare din serviciu;
- Va folosi integral timpul de munc6 in interesul serviciului;
-Nu va pirisi locul de munc6 flrd sa comunice si sa aiba aprobarea sefului de serviciu ;
-Semnaleaza sefului de serviciu orice intarziere, modificare a programului de lucru
-Are obligatia de a semnala seful de serviciu in cazul intarzierii nejustificate sau in cazul
programului prelungit nej ustifi cat;
- Are obligatia de a respecta programarea concediilor de odihni planificate Ia inceputul
anului.
- Este interzis fumatul, consumul de b6uturi alcoolice si/sau substante stupefiante in timpul
programului de lucru, precum si venirea la serviciu in stare de ebrietate ;
- Raspunde pentru nesesizarea sefului ierarhic superior cu privire la orice problerna aparuta
pe parcursul activitatii si care duce la neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;
- Are oblisatia sa execute orice alte sarcini primite pe cale ierarhici in interes de serviciu;
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6. Evaluarea performantelor

Evaluarea se face anual
Critbrii de evaluare
1. Cunogtinle gi evaluare profesionald;
2. Promtitudine si operativitate inrealizarea atributiilor de serviciu prevdzute in figa

postului;

3. Calitatea lucr[rilor executate si a activitdtilcir desfEqurate;
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4. Asumarea responsabilitltilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,
perseveren!6, obiectivitate, disciplini;
5. Intensitatea implicdrii in utilizarea echipamentelor gi a materialelor cu incadrarea in

7. Mediu de lucru

noimativele de consum;
6. Adaptatrea Ia complexitatea muncii, initiativa gi creativitate;
7. Condilii de muncS;
- obisnuite; munca de birou;
- deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte, etc.).
Progrtm cle lucru:
- 8 orelzi,40 ore/saptamana
-posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale

Figa postului este valabild pe intreaga perioadl de desl6gurare a contractului de munc6, putdnd

!

fi reimoita in cazul apariliei

unor noi reglementdri legale.

Lvizat,
Sef serviciu Statistica si Informare Medicala
Ec. Apetrei Pln'sntina
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suporta ln cazul neindeplinirii lor conform Codului Muncii qi
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- Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Obstetric[ gi Ginecologie "CtrzaVoda" Iagi
- Legea nr.67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal qi libera circulalie a acestor date
- Legea nr.4612003 privind drepturile pacientului
- Ordinului ministrului sdndtS{ii publice gi al preqedintelui Casei Na{ionale de Asigurdri de Sdndlate
nr. 1.7821576/2006 privind inregistrarea qi raportarea statisticd a pacien{ilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continud qi spitalizare de zi, Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni
FOCG; Anexa 4: FSZ; Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ) cu
modificdrile gi completdrile ulterioare :
-Ordinul comun al ministerului sanatatii nr. 506/21012015 pentru modificarea Ordinului
ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
1.782157612006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
-Ordin m. 719 din 30 iunie 20i6 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1 .7821576/2006 privind inregistrarea si
raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si
spitalizare de zi.
-Hotarare nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anir2016-2017;
Hotarare m.432 din 16 iunie 2016 privind modificarea si completarea HotarArii Guvernului nr.
16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadfl.l care reglementeaza
conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii20l6 -2017;
-Ordin nr.763137712016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a
HotarArii Guvernului nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anli 2016 - 2017 (ANEXA 7;
ANEXA 22; ANEXA 23 ART.1 -:);
-ORDIN nr.4l2 din 4 iulie 2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al
datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurrle spitalizate in regim de spitalizare
continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de
vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
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2' Primirea nou n,scuturui
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3. Alimentalia naturald:
- puncte de vedere actuale;

I
I
I
I

- avantaje.
4. Apneea la nou ndscut:

- etilogie;
- atitudine imediat6;
5. Cianoza la nou n5scut:
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- etilogie;
- diagnostic diferenlial;
atitudine practicd.
vPP, McE, a nou ndscutului in
situafii de urgenf6.
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8. Aspiratia de lapte la nou
ndscut _ atitudinea practicd,;
9. Vaccinarea nou-n5scutului:
- antitetanici,
- antihepatiticd;
- B.C.G.

biologice qi erectuarea tratamentur,i
injectabl intravenos ra nou
I l. Noliuni de epidemiologie:
- spdlarea m6inilor;
- profilaxia infecliilor
nosocomiale.
"^'^'-"
12. Deontologie qi eticd
medicufa,
relafi.ile: Asistent _ mamd qi
familie;
Asistent _ infirmier5;
Asistent _ asistent;
Asistent _ medic.
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BIBLIOGRAFIE:

-

Ingrijirea nou nascutului sanatos si bolnav - Prof. Univ.'Dr. Stamatin Maria
Puericultura - Prof. Dr. Trifan
Promovarea alaptarii. Curs medici si asistente, I-INICEF
Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului si al moasei din Romania
Ghid practice SCPIN - Dr. Despa Madalina

Ordinul nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdtarea, dezinfeclia gi
sterilizarea in unitSlile sanitare publice gi private, tehnicii de lucru qi interpretare pentru testele de
evaluare a eftcienlei procedurii de curdlenie gi dezinfeclie, procedurilor recomandate pentru

dezinfeclia mAinilor, in funclie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice in funclie de suportul care urmeazd sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii pi
eficienlei procesului de sterilizare
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TEMATICA PERSONAL AUXIHAR tNGRtJ!TOARE/!NFtRMtERE NEONATOLOGtE

Curatenia si dezinfectia in cabinetul de consultatii

2.

Curatenia si dezinfectia in grupul sanitar

J.

Spalarea simpla a mainilor

4.

Atitudinea in caz de accident prin expunere la sange

5.

Reguli de efectuare a curateniei

6.

Precautiuni universale

7.

Periodicitatea si dezinfectia curateniei curente

8.

Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie

9. Curatenia

si dezinfectia pe coridoare

10. Circuitul lenjeriei curate si murdare

I 1. Curatenia si dezinfectia in saloanele rooming-in
12. Ordinea operatiilor de curatenie
I

3. Colectarea deseurilor

14.

Criteriiie utilizare si pastrare corecta a produselor antiseptice

15.

Definitia si prevenirea infectiilor nosocomiale

16. Criterii de utilizare a produselor de curatenie si a dezinfectantelor

17. Metode de aplicare a dezinfectanlelor chimice in functie de suportul tratat

I
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OrdinLrl nr.916120A6 privind aprobarea Normelor de supraveghere. prevenire gi control al infbc{iilor
nosocomiale in r"rnit5lile sauitare

Ghid epidemiologic de proceduri, Dr. Staicu Madalina
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Protocoale interne NEONATOLOGIE I - site wlvw. soitalul cuzavodai asi. ro
Ingrijirea nou nascutului sanatos si bolnav - Stamatin Maria, Editura Tehnopolis, 2009, capitol X si
ROI, ROF

Sef Sectie Neonatologie

W

Dr. Nica Ma?iana

Reprezentant SANITAS

Moasa licentiata Bolota Mariana

Asistent sef Neonatologie I

XV

