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Spitalul clinic de obstetric[ Ginecologie < cuza Voda > Iagi organizeazd in conformitate
cu
prevederile HG.28612011 cu modificdrile qi completirile ulterioare, in data-de
19.03.2018, ora 09:00, la
sediul unitdlii din str. Cuza Vodd, nr.34, concurs pentru ocuparea urmitoarelor posturi:

A.

Funcfii de execufie

:

- Statistician medical debutant
Statistici gi Informare Medical6
-

Ingrijitor -

1 post cu normd intreagS,

Condifii specifice
a.

- I post cu norm[ intreag[, definitiv vacant, in cadrul Serviciului

de

;

definitiv vacant, in cadrul Secliei Obstetricd ll;

:

Studii
o
o

statistician medical debutant - studii medii cu diploma de bacalaureat;

Ingrijitor - studiimedii l0 clase;

b. Vechime :
o Statistician medicar debutant

o

ingrijitor

- nu necesit[ vechime;

- nu necesitd vechime;

B.

Dosarul de concurs al candidafilor va conline urmdtoarele documente :
a) cerere de inscriere 1a concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica
Ginecologie <
Cuza Voda > iagi (formular tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest[ efectuarea
unor
specializ[ri, precum 9i copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului
solicitate prin plezentul anun{;
d) copia livretului militar - dac6 este cazul;
e) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in
specialitatea studiiior, in

judiciar
l"''6'."ai.rul
incompatibil

sau o declaratie pe propria rdspundere cd nu are

urr...o.,l.

;:;. .-.

,u-, ,..u

cu funclia pentru care candideazi;
g) adeverinla medicald care s[ ateste starea de sdndtate corespunzf,toare
eliberat6 cu cel mult 6 luni

anterior derul6rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau'de cdtre unitalile sanitare
abilitate;
h) curriculum vitae;
i) copie diploma bacalaureat;

j) alte documente relevante
na$tere, cerlifi cat casatorie)
k) dosar plic.

pentru desfEgurarea concursului (ex.

copii acte stare civild: certificat

;

Actele prevdzute la lit. b) - e) vor fi prezentate qi in original in vederea verificlrii conformitilii copiilor
cu acestea.
In cazul documentului prevdzut la lit. fl, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga{ia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tdrziu pAni la d,ata desfEgurarii primei p.ob.
u
concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie Cuza Vodd, din

mun. Iagi, str. Cuza Vodd, m. 34, la secretarul comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou Resurse
Umane - Pavilion Administrativ. rel, 0232-213000. int. 191.

C.

Condi(ii generale ;i specifice de participare la concurs :
- Condi(ii generale, conform art.3 din H.G. nr.2g6/2011:
Poate participa la concurs persoana care indeplinegte urmatoarele conditrii:

a)

b)
c)
d)
e)
0
g)

D.

are cetdlenia romdn6, cetSlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(inAnd Spaliului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
cunoa$te limba romAnd, scris gi vorbit;
are vArsta minimb reglementatd de prevederile legale;;
are capacitate deplina de exerciliu;
are o stare de sSndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
indeplineqte condiliile de studii gi. dupd caz, d,e vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legaturd cu serviciul, care impiedica
inliptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni sav6igite cu
intenlie, Qate ar face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu exceplia situaliei in care a

Probele stabilite pentru concurs :
o seleclia dosarelor de inscriere in data de 12.03.201g ora I 0,00
o proba scrisd in data de 19.03.2018, ora 9,00 ;
o interviulin data de23.03.2018 ora 9.00.

;

Toate probele concursului se desfigoari la sediul Spitalului Clinic de Obstetrici Ginecologie
o'Ctza Vod[",
din munc. Iaqi, str. Cuza Vodi nr.34.

E.

Bibliografia de concurs

F.

Calendarul de desf[;urare a concursului

- anexat[ prezentului anun!.
:

Data-limitd pind la care se pot depune dosarele de concurs
Data selecliei de dosare
uata all;anr rezultatului selecliei de dosare

uata-llmlta de depunere a contestaliilor privind rezultatul selecliei de dosare

09.03.201 8. ora 15,00

12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

////
t/

Dataarigdrii

...F

,-',

r5.03.2018

Pata afi garii rezultatului probeilcrG

r9.03.2018
20.03.2018

Data afi garil

..irttutril

Pqtu probei interviului

contestafiilor privind proUu

21.03.2018

r..iG

22.03.2018
23.03.2078
26.03,2018
t

Data afi$rrii rezultatului

27.03.2018
28.03.2018

nruGl**.rrtri

29.03.2018
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1.

Periodicitatea schimbdrii lenjeriei

2.

Curilenia gi dezinfeclia in saloane

3.

Cur[lenia gi dezinfec]ia in cabinetul de consultalii

4. Curdlenia
5.

_!.,

"

x I r lA R irri EHr:

rrji

gi dezinfectia ?n grupul sanitar

Prelucrare bazinet

6. Prelucrare veseld
7. Spilarea simplS a m6inilor
8.

Atitudinea in caz de accident prin expunere la s6nge

9.

Reguli de efectuare a curd{eniei

10. Curd{enia gi dezinfectia BO
1

1. Precau{iuni universale

12. Periodicitatea curdleniei gi dezinfecliei curente
13. Reguli de intrelinere a ustensilelor de curdlenie
14. Curalenia gi dezinfeclia pe coridoare
15.

Circuitul lenjeriei curate qi murdare

16. Curdlenia gi dezinfeclia
17. Ordinea

in saloanele rooming-in

operaliilor de curdfenie

i 8. Colectarea degeurilor
19. Curalarea

20. Infeclia nosocomiald. Procedr-rrile recomandate pentru dezinfec[ia m6inilor in func{ie de nivetul de risc

2l . Dezinfeclia. Criterii de utilizare a produselor de curdlenie qi a dezinfectantelor
22. Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcfie de suportul tratat

23. Schimbarea lenjeriei patului
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24. Schimbarea alezer
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25. Schimbarea lenjeriei de corp

,y

:;r,/

."\o9,'

H:a-._..."}.

26, Alimentarea pacientei
27. Regimuri alimentare
28. Precauliuni standard
29. Precauliuni specifice funclie de calea de transmitere,

Bibliografie:

Ordinul nr,1226

12012, pentru aprobarea

Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor rezultate din
activitAtrile medicale qi a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazana\ionalS de date privind deqeurile
rezultate din activitAtrile medicale

Ordinul nr. 96112016 pentru aprobarea Nomelor tehnice privind curSlarea, dezinfeclia gi sterilizarea in
unitatile sanitare publice gi private, tehnicii de lucru $i interpretare pentru testele de evaluare a eficien{ei
procedurii de curalenie qi dezinfeclie, procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mdinilor, in funclie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul care urrneazd sd fie
tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii gi eficien1ei procesului de sterilizare;
Ordinul 109612016 privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului sanatdtrii nr.91412006 pentru
aprobarea notmelor privind condiliile pe care trebuie sd le indeplineasc[ un spital in vederea oblinerii
autoriza{iei sanitare de funcfionare;

Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a infecliilor asociate
Ghid epidemiologic de proceduri, Dr. Staicu Madalina
Ghid de ingrijire, As. Dumitrache Dalila
Fisa postului

Sef Serviciu RLINOS,

.lnsp. Virlan Ioana

COD: FC RSU 02

FORMULAR

Versiune,

l.

PostuI

J

COR

,I'l'ltularul

01

STATISTICIAN MEDTCAL

postu lui

"1, Sectia

STATISTICA SI INFORMARE NTEDICALA

i.

Executie

Natura activitatii

Studii medii - absolvite cu dilploma de liceu;
6, Cerinte

Utilizare a calculatorulLu si a echiparnentelor periferice ale acestuia;
Mar.ripularea datelor folosind: Microsoft Office Acces,Excel, Word, powerpoint,intemet,etc.
Tehnici de analiza statistica: rapoarle de date statislice; stabilirea, analizasi organizarea
datelor statistice
ot'lcia le,etc,
Cunoaste, aplica si raspunde de prevederile:
- o.MSF nr'1781/2006 privind inregistrarea si raporlarea
statistica a pacientilor care prirnesc servicii
medicale in regirn de spiralizare continua si de zi, cu n.rodificarile
ulterioare;
- o l'{S-F I 782i2U06 privind inregistrarea si rapoftarea sratistica
a pacientilor care primesc servicii
niedicale in resiut de sprtalizale continua si spitalizare de zi (Anexa
lr Norrenclatorul investigatiilor de
laborator; Anexa 2: FOCG; Anexa 3. Instruciiurrr FOCG; Anexa
4: FSZ: Anexa 5: Instructiuni FSZ;
Anexa 6: SMDPCT Anexa 7: SNIDPZ) cu rnodiflcarile uherioare;
- oRDIN nr' 412 din 4 iulie 2016 privind aprobarea regulilor
de conflrmare clin punctul de veclere al
git:loi- t]ltitt si rnedicale. la.nivel de pacient pentru cazurile spiralizate in regim de spitalizare continua si
de zi, precum si a nietodologiei de evaluare a cazurilor necondnnate
din punctul de vedere al darelor
clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile ulterioare;
- Ordinuiui nr. 1100/2005 privind introducerea clecontului de
cheltuieli, cu modiflcarile si completarile
ulterioare;

l6l din l6 nrariie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglernetrteaza conditiile acordarii asislentei medicale,
amedicamentelor si a dispozirivelor rledicale
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-201
7, cu rnodificdrile gi completdrile
ulterio.rre in anii urrtratori;
- ORDIN 1.63131712016 privind aprobarea Nornleior rnetodologice
de aplicare in anul20 l6 a HorarArii
Guvernului nr. 161,'20)6 pentru aprobarea pachetelor cle servicii si a Contractului-cadru
care
reglententeaza conditiile acordarii asistentel medicaie, a nredicarrentelor
si a dispozitivelor medicale, in
cadrul sistemtrlui de asigurari sociale de sanatate pentru anii20l6 *20
17. cu rno{ificlrile
co6plet6rile
- I-IoTARARE nr'

7. Cadrul legal

Ei
ulterioare in anii urmatori;
" HOTARARE'nt.43212016 privind rrodificarea si completarea
Hotararii Cuvernului nr. I6l/2016 pentru
aprobarea paciletelor cle servicii si a Contractului-cadru care reglenrenteaza
conditiile acordarii asistentei
rredicale' a medicalnentelor si a dispozitivelor rnedicale in cadiul sistenrului
de asigurari sociale de
sanatate pentru anli20l6-2017 cu rnodiflcirile gi completlrile ulterioar.e
in anij urpiatori;
- Legislaiie referitoare la concediile gi indeninizaliile de asigurlri sociaie de s6n6rate: oLlG. nr. l5g/
2005: ordin Nr, 60i 2006; Legea 399i2006 pentru aplicarx oUG
158;oUG g/zooiprivind une le
tn'dsuri referitoare la asiguririle sociale de stat gi asigLirarile
sociale de sanatate cu modificarile ulterioare;
-.Legea.nr' 67712001 pelltru protectia persoanelor
criprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, cu rnodificarile ulterioare;
455/200 I privind semnafura elecrronica, cLr modifrcarire
urrerioare;
!---g:^ ll
- l-ic 1259/200 I privinci aprobarcaNormeloltehnice
si rnetodologrce pentl.u aplicarea Legii
Lvstt tt'
nr.455/2001
a)rtz
privind ser.nnatura electronica, cu modificariie ulterioare;

-ordin nr'5212002privindaprobareacerintelorminirnedesecuritateaprelucrarilordedatecucaracter
personal, cu moditlcarile ulterioare;
- Ordin nr. 1571/2010 dut29il2l20t0
Sef Birou RU

de Obstetricaqi

area m[surilor de punere in aDlicare,a strate
rector medical
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*-e..r.,i.r. ei ciosar.ul etc,cloflic. 1:d]:11.:,'lI::]1.:::::i::l::::,
de utilizare 5i
aprobur., Noirnc'tor metoclol.gice ;rrivinci r:rodalitatea
trltetioare:
nlodiflcarile
cLr
.o*fi.iur. a dosarului ele.rroni. de sdnitate al pacientul,i^
gi proccdLrrilor operalionale Llecesare
_ ordinul nr. ll23/g4g/Zoio p..rp aprobarea datelor, int'onraliilor
cu irodificarile rtlterioare:
pacientultri'
(DES)
al
si]nAtale
de
electronic

t"li,*r,r",

].n:]ffiil;;:;);;;iffi,

utilizdlii gi funclion[rii dosarului
cu rrroditlcarile ulterioare.
- L;;.^ nr. +elzoo: privind drepturile pacientilor,
cu moclil-rcarile ulterioare:
incendiii.r
impotriva
uparu,'ea
priuini
- ;;;;; ni. :O;tzoOo
ulterioare:
cu
rnodificnrile
_ L.!.u nr. 31g/2006 a secu.itilii gi slnlrtdliiin munca

6e \lLrnca si a prevederile ROI'
- Cunoasterea ri inrrrir.a fr.u.a*ritol. Cocluluri Muncii a Contractului
ROF ale unitatii cr.r modificarile ulterioare'
(SN4DP) pentru cazutile
Setulr.ri minirn de date ia nivei de pac lent
V."iffiducerea
i med icale.
i
c
onced
italizate in resim cle spitalizare coqtlllls glgx Zi rglsult3ll ambulator.

8. Obicctrvul Postului

-R.r"t.'r1a

9. Abilitati.calitali,
rlecesal'e

in structura
1

1.

la stt'es, abiiitali de lucru in echipi;

-Tinuta moraia decenta in tipul activitatii pe care o desfasoara;
serviciilor oferite
-sociabil si comunicativ cu ieiialti colegi,personalul angajat sau beneficiarii
serviciu
de
I
atributiilor
executarea
in
-Rapiditatc si corcctitudi.nc
folositi ;
Capacitatea de a cuncaste si intelege tennenii medicali
Mentinerea unei attnosfere colegiale in relatiiie de munca:
Respectul lata de iege si loialitatea fata de-i"nteresele unitatii
$budo*ta=ei t.r"rciu, director medical,manager
lnlocuieste : r'rn alt statisti.iaq!tn 9g4ry] tgyl!1!]ui'
lerarhice :
-este subordonatS: sef servic itt, director tnedical'manager

Relatii de munca

Functionale :
- cu toate sectiile . compartinieritele 9i servicii)e
De reprezentare:
nu este ca.zul
12.

Limite dc compctenta

Salarizarea
14.

Atributii

[,= f1*ibitt t. in lfuiiuia

cadrul

rcspectanl
cu realiz-area atributriilor proprii de serviciu in condiliile

normelor legale in vigoare;
iale fhr6 avizul nran
- Nu transmlte documeqlgJ!41g rgggrics-Uleln ii conhden
nrt. in ionfottrtitate cu legisialia in vigoare
Oi,i sectiite repartizate are url.llatoareie atributit:
nredicale constatatoare a nou tlascutului
-Ridicade la salile de nastere clinica 1. ll-a, III-a a ..certificatele

viu nr.,";

"1
-lnregistieaza in ,.Registrul de evidenta al nastelilor in anul "
nascuttllui 'riu nr"'" si a "Celtificatuh'ri
nou
a
constatatoare
rnedicale
preda..cenificatele
-verifica si
in ordinea subordonarii, toate
semnaleaza
medical constataror al aecesLrlui" la biroul de internari,
nelegui ile constatalcI
veniti din teren. in Programul
-lnregrstreaza SMDP al nor-r - nasctltilor din spital st nou
informatic al unitatiil
internari,
-lntrodr.rce 'in baza de date a unilatii operaliuninile privind: proceduri medicale,materiale,
docLlnlentatia ntedicala a pacientilor
transferuri, externaf i, coclificarea OMS a diagnostlcelor. preluate din
iesiti clin spital (FO codillcata dc medicul curant al pacientului);
subordonarii,
-controleaza modul de compietare a acestora, semnaleaza rneclicului curant si in ordinea
servici:
de
sarciniloi
toate neregulile constatate in FO in registre de consultatii sr in indeplinirea
vii iesiti din
de insotitor ale mamelor, FO ale nou - nascutilor decedati si

-Clasiflca si arhiveaza Fisele

Flaboral

Verificat
Director medical

Data
Semnatura

-=--

tetrica si Ginecologre cuza Vgda' lasi

Aorobat
age
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-Oenereaza decontul de cheltuieli si se va anexa la FO;
-Redacteaza scrisoarea rnedicala la soliciratea medicului
curant din Fo;
'Verifica si transnrit in PIAS selviciile rnedicale acordate in Iuna, in ternrenul stabllit prin legislatieil
-cornpleteaza adrese de corespondenta cu cAS referitor la cn-p nou
nascut:
-Colrtroleaza nrodul de completare a CNP-ului din FO, certificat si adresa, semnaleaza
in orclinea
subordonarii, toate neregulile constatate in ideplinirea sarcinilor de servici;
-Verifica SI\4DP al pacientului clin biletele de irimitere si le introduce in prograrnul
informatic al
-Getterareri decontului de cheltuieli, scrisoare medicala pentru pacienti
si va anexa o copie la FO;
-Efectueaza gellerarea I;isei de vaccinari in Registrul Electronic
National de Vaccinari;
-Tine evidenta datelor statistice pe fbrrrularele stabilite de Minisrerul
Sanatatii publice si CNAS si
intocnreste rapoanele statistice raspunzand de exactitatea datelor:
'veritlca c:ompletarea corecta a urmatoarelor formulare:,, Fisa decesului sub un an" si." Fisa
decesului

perinatal"

I

5. Responsabilitari

;

-Pune la dispoziria solicitantilor traterialLrl docunrentar pentru
activitatea curelrta si cercetare stiintifica
<-rbarea conducelii.
nzand de cclreetiruclinea datelor furnizale:
Itispunde penrru buna indeplinire a sarcinilor clc serviciu ce ii revin prin lisa postului;

-RIspuncle de corectitudinea lucrarilor executate
- Rispunde de calitarea, legalitatea si operativitatea lucrarilor execLltate;
-Veriflctr qi rdspunde de activitatea de culegere gi transpunere
in format electronic a infonraliilor statistii
ce tlebuie raportale;

- Asigirrd circuialia, pdstrarea si arhivarea iiocurnentelor
.justificative ce stau la baza inregisrrariior
stalisLice,

- Are obligatia sa indeplineasca cu prot'eslonalism, Ioialitate,
corectirudine si in rnoci constiincios
indatorilile de serviciu ce ii revin. avand o atitudine plof'esionala alat f-ata de colectjvul
din care t-aoe pan
si ceilalti angajati ai institLrtiei, car si fata de paciente sr aparrinatori;
- Riispunde de utilizarea cu responsabilitate a aparaturiidin dotare,a rnaterialejor
copsumabile;
-Mentine la standa|dele unei bune iirnctionari aparatura din dotare si anunta
orice defectiune serviciuiui
adn.rinistrativ ai unitati il
- Are obligatia de a-si insusi st respecta prevederile procedurilor apiicabile
din sisternul de uranas,einent
al caiitatii, ilnpierrtenlale in corrt-crruritate cu standardele de caiitate pentru acreditarea
spitalelor;
'lsi insuseste si aplica procedurile apricabile la nivelul serviciului cle statistioa:
- l{especti prevederile legale ref'eritoare Ia protec}ia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal Ei libcra circulailc a acestor clate;,

- Rtrspunde de asigurarea confidenlialitSlii ingrijiri)or rnedicale,
a secretului profesional gi a unui climat
- Secretul prot'esional este. obligaroriu; secretui prol-esional
exista si fagi de apa4inltori, colegi sau alte
persoane din sisternr.rl sanitar, neinteresate in tratament. chiar gi
dupd terminarea tratal.]rentuluisau
decesul pacientului:

- Raspunde discipiinar pentru divulgarea secreiului prolesional. excepfie
f]cAnd situalia in care pacientui
5i-: dli consirrrlirnjrrtul erpres fcrrtru accct irrcr-r;
- Foloseste datele 9i intbrrrraliile 1a care are acces numai in scopul ludrii unor decizii cu priyire
indeplinirea arribuliiior func!iei sale, t'6r6 a le utiliza in nrci un alt scop;
-Se preocupa continua de perfectionare prin studiu individual
si participare la cursuri de pertbrmare
statist ica:

- Poafia ecuson si echipanient de protec{ie adecvat conlonn
PrecaLiliunilor Universale;
Rdspunde 9i respect[ nortnele privrncl situa{iile de urgenld
conforrn Legii 307/2006 gi cele privir
securitatea 9i strnntatea in muircd confbrtl Legii 319i2006; va
cornunica orrce eveninient a$a cum es
deflnit in legislalia anrintitd. aducAnd la cunigrinla sefllui de
serviciu orice deftcliune de naturi

-

oonslttute un pencol;

r
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- Efectueazi controlul medical periodic;
- Declar6 imediat sefului de serviciu orice ilnbolntrvire acuta pe crre o prezinti (stare febrili, infeclie
acutA,boala venericd) precun.r qi bolile transmisibile aparute ia rneu.rbrii f'arniliei;
- Are ob)igalia de a sernna ziinic in condica de plczengd cu ntenlionarea orei de venire 9i de plecare din
servic i u;

- Va folosi integral tir.npul de muncl in inieresLrl serviciului;
-Nu va pdrdsi locul de rnunc[ fhr[ sa cotrunice si sa aiba aprobarea sefirlui de serviciu :
-Semttaleaza sefului de serviciu orice iniarzierc. rnodificare,prelungire ne.justificata a prograntulLli
1i:cm

I

li. Evaluarea performanlelor

,Ce

.

- Are obligalia de a respecta progralnarea concecliilol de odiirni planificate la inceputui anului.
- Este interz-is furnatul. consumul de b[irturi alcoolice si/sau substanle stupeflante in timpul prograrnuiui
de lucru. precum si venirea la scrviciu in stare dr. ebrietare;
- Raspunde pentru nesesizarca sefului ieralhic superior cu plivirc la oricc problema aparuta pe parcursul
activitatii si care duce la neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;
- Are obligatia sa exequte orice alte sarcini plirrrite pe cale ierarhicii in inreres de serviciu
Dvaluarea se face anual

Criterii de cvaluare

i. Cunoqtinle 5i evaluar:e profesional[:
2. Prorntitudine si operativitate in rcalizarca atributrilor de servicir-r prevdzute in fi5a postului;
3. Calitatea lucririior execLttare ;i a activitalilor desli;urate;
4, Asumarea responsabiiittrliior prin receptivitate, disponibilitate Ia cforl suplirncntar. perseverenla,
obiectivitate, disciplind;
5, lntensitatea

implicirii

echipamentclor $i a materialelor cu incadrarea in normatjve le

col-lsum;

6. Adaptatrea la corlplexilatea muncii,
7. Condilii de muncf,i

crcrtlVltate.

- obisnuite;
- munca de birou;
- deplasari pe distante scurte sau

(depunerea de
etc.
lu.t:ru:
40 ore/saptarnana
ibiiirate de prelunqire a loslarnulr.ri dc lucrLr in cazLrri e xc

Prayrunt

Fiqa postulLri este

)

de.

ionale

valabilI pe intreaga perioadfi de desf]gLrrare a contractulrri de nrunc.1, putAnd fi reinnoitI in cazl] apariliei

unor noi reglementiri legale.

Avizat,

Saiariat

Sef Servicir-r Sratistica si lnformare Medicala
Ec. Apeh'ei Florentina-Elena

:

Prin sennarea prezentei fiqe am luat la cunoqrili de toate activitalile
(sarcini)e) de serviciu ce inri revin cdt gi de consecinlelc pe care le voi
supofta in cazul neindeplinirii lor conform Coduluj MLrncii qi
Regulamentului de Ordine lnterioarl unitatii

Data

Sern

Data
Semnatura

de Obstetrica si

uza Voda. lasi
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3. Titularul postului
4. Secția

OBSTETRICA

5. Natura activităţii

Execuție

6. Calificare de bază

Studii : Şcoala generală, studii medii;

7. Cadrul legal

Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
Respectă normele Codului de etică;

8.Obiectivul postului

Asigură: - starea de confort a pacientului asistat;
- curățenia spatiilor şi echipamentelor secției;
- Atitudine responsabilă față de mijloacele fixe si materialele secției;
- Disponibilitate pentru muncă fizică şi efort prelungit ;
- Rezistența la sarcini repetitive;
- Capacitate de efort;
- Dexteritate manuală;
- Adaptabilitate.
Este subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe, asistentei de salon.
Înlocuieşte: o altă infirmieră din acelaşi sector de activitate;
Ierarhice: este subordonată medicului şef secţie, directorului de ȋngrijire, medicului de salon,
asistentei şefe, asistentei de salon.
Functionale :
- cu toate secțiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unității;
De reprezentare: nu e cazul ;
Are autoritate şi flexibilitate ȋn legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu ȋn condițiile
respectării normelor legale ȋn vigoare;
Este in conformitate cu legislația ȋn vigoare;
- Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat;
- Răspunde de starea de igienă a saloanelor, sălilor de tratament şi consultaţie, coridoarelor,
oficiilor, scărilor, ferestrelor, mobilierului;
- Curăţă şi dezinfectează grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri;
- Efectuează aerisirea zilnică şi periodică a saloanelor;
- Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria pacientelor;
- Efectuează deparazitarea pacientelor;
- Transportă şi distribuie alimentele de la bucătărie pe secţie cu respectarea normelor igienico sanitare în vigoare;
- La indicația medicului şi sub supravegherea asistentei de sector distribuie alimentele ȋn funcție de
dieta evaluată şi ajustată ȋn funcție de patologia medicală, evoluția cazului şi evidențierea unor
alergii alimentare;
- Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare: spală, dezinfectează şi păstrează în mod
igienic vesela şi tacâmurile;

9. Abilități, calități,
aptitudini necesare

10. Poziție ȋn
structura unității:
11. Relatii de munca

12.Limite de
competență
13.Salarizarea
14. Atributii
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- Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a pacientei imobilizate cu respectarea regulilor
de igienă;
- Ajută pacientele nedeplasabile la efectuarea toaletei zilnice;
- Ajută pacientele pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( bazinet );
- Curăţă şi dezinfectează bazinetele, tăviţele renale, mesele ginecologice (exceptie suprafețele
prevăzute cu muşama) conform instrucţiunilor primite ;
- Ajută la pregătirea pacientei în vederea examinării ;
- Pregăteşte şi ajută pacienta ȋn vederea mobilizarii şi le ajută pe cele care necesită ajutor pentru a
se deplasa;
- Ajută asistentul medical la poziţionarea pacientei imobilizate precum şi la la hrănirea acesteia;
- Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare de urină sau alte produse
biologice după ce s-a făcut bilanţul şi s-a înregistrat în F.O. a pacientei;
- Însoţeşte pacienta în vederea efectuării diverselor explorări ;
- Transportă pacienta conform indicaţiilor primite;
- Ajută personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientelor în 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 în alţi saci cu
respectarea circuitelor funcţionale;
- Transportă pe circuitul stabilit gunoiul, materialee contaminate în 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: materialele contaminate şi colectoarele la crematoriu
,iar gunoiul la pubelă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor în alte condiţii;
- Vor cântări şi vor consemna zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduurile infectate de pe sector ;
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, mobilierului ;
- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei medicale privind intretinerea curăţeniei, salubrităţii,
dezinfecţiei;
- Va anunţa asistenta şefă în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei;
- Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curentă şi ciclică sub supravegherea asistentului medical;
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor, tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută la
deplasarea pacientelor şi se ocupă de întreţinerea lor;
- Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută
pacienta la deplasare.
- Ţine evidenţa la nivelul secţiei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii;
Conf. Ordin 1226/2012 are următoarele atribuții :
1.aplică procedurile stipulate de codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor
medicale periculoase;
2.asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură a sistemului de
gestionare a deşeurilor medicale periculoase.
- Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a
medicului;
- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparținătorilor conform Ord. 1284/2012;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor;
- Va avea un comportament etic faţă de pacientă, aparţinătorii acesteia şi faţă de personalul
medico-sanitar ;
- Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientei;
Elaborat
Sef serviciu RUNOS

Avizat
Director ingrijiri

Verificat
Director Medical

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

FORMULAR

COD: FC_RSU_02
Versiune: 01

Fisa post

Pagina: 3 / 5

- Se îngrijeşte de dotarea locului de muncă cu materiale de curăţenie şi dezinfectante;
- Va folosi în mod raţional materialele de curăţenie fără să aducă prejudicii unităţii;
- Va folosi toate materialele din dotare ȋn scopul realizării sarcinilor de serviciu şi nu ȋn scop
personal;
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;
- Respectă indicaţiile primite privind concentraţia, timpul şi modul de preparare a soluţiilor
dezinfectante, păstrarea şi manipularea dezinfectantelor şi a materialelor de curăţenie;
- Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe autoîmbolnăvirile pe
care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;
- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;
- Asigură transportul şi păstrarea alimentelor aduse pacientelor de către aparţinători;
- Se implică împreună cu asistentul medical la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în unitate
conform dispoziţiilor în vigoare;
- Ajută asistentul medical în respectarea normelor de igienă de către vizitatori (portul
echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
- Respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi față de aparținători, colegi sau
alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate ȋn tratament, chiar şi după terminarea tratamentului
şi decesul pacientului;
- Are obligația de a-şi ȋnsuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al calității, implementate ȋn conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea
spitalelor ;
- Işi ȋnsuseşte şi aplică protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secției;
- Aplicâ şi răspunde de prevederile Ord.961/2016 privind curățenia, dezinfecția şi Ord.1101/2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistentei
medicale ȋn unitățile sanitare;
- Respectă şi aplică Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe spital
referitor la personal, paciente, lenjerie, alimente şi reziduuri;
- Respectă circuitele funcţionale stabilite pe spital privind personalul, pacientele, lenjeria,
alimentele, reziduurile;
- Poartă echipament de protecție adecvat conform Precauțiunilor Universale şi ecuson;
- Îşi ȋnsuseşte, aplică şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor
provenite din activitatea medicală, conform Ord.1226/2012 şi 211/2011;
- Răspunde şi respectă normele privind situațiile de urgență conform Legii 307/2006 şi cele
privind securitatea şi sănătatea ȋn muncă conform Legii 319/2006 ;
- Fiecare lucrător trebuie să ȋşi desfăşoare activitatea, ȋn conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel ȋncât să nu expuna la pericol
de accidentare sau ȋmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acțiunile sau omisiunile sale ȋn timpul procesului de muncă;
- În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligații:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producție;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat şi, după utilizare, să ȋl ȋnapoieze
sau să ȋl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau ȋnlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, ȋn special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor
tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitii;
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d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre
care au motive intemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficiență a sistemelor de protectie;
e) să aducă la cunoştința conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății şi securității lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condițiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, ȋn domeniul sau de activitate;
h) să ȋşi ȋnsuşească şi să respecte prevederile legislației din domeniul securității şi sănătății ȋn
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
- Obligațiile infirmierei/ȋngrijitoarei ȋn situațiile de urgență sunt :
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei,
după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui
pericol iminent de incendiu.
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit ȋn legislația amintită, aducând la
cunoştinţă 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;
- Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de asistent sau medic;
- Efectuează controlul medical periodic;
- 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 predă la ieşirea din tură situaţia sectorului colegei
care preia serviciul;
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei şefe:
- Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;
- Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta şefă şi şeful de
secție, avizată de directorul de ȋngrijiri;
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- Cererea de schimb de tură va fi inregistrată personal la biroul RUNOS;
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, ȋncetarea
activităţii producându-se numai după predarea serviciului;
- Începerea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a inventarului;
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe
secţie.
- Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru;
- Execută orice alte sarcini primite pe cale ierarhică ȋn interes de serviciu.
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare:
1.Cunoştințe şi evaluare profesională;
2.Promtitudine şi operativitate ȋn realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute ȋn fişa postului;
3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităților desfăşurate;
4.Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență,
obiectivitate, disciplină;
5.Intensitatea implicării ȋn utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu ȋncadrarea ȋn normativele
de consum;
6.Adaptatrea la complexitatea muncii, inițiativă şi creativitate;
7.Conditii de muncă.
Programul de lucru :turnus 12/48 ; 8 ore

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

Avizat,
Şef secție

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

Data: _______________

Semnatura:______________
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BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de statistician medical

Legea nr.67712001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
gi libera circulalie a acestor date, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Legea nr.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;

Ordinul Ministrului SanetAlii nr.141 012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientu

lui

nr.46 12003

;

Ordinul ministrului s[nAt[tii publice qi al preqedintelui Casei Nalionale de Asigur[ri de Sdn6tate
nr.1782157612006 privind inregistrarea gi raportarea statisticd a pacienlilor care primesc
servicii
medicale in regim de spitalizare continud gi spitalizare de zi, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare

(Anexa 2 : FOCG; Anexa 3: Instrucfiuni privind completarea formularului FOCG; Anexa
4: figa de
spitalizare de zi (FSZ); Anexa 5: Instrucliuni privind completarea FSZ; Anexa 6: SMDpC;
Anexa
7:

SMDPZ);
Hotdrare nr.161/16.03.2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi

a Contractului-cadru

care

reglementeazd condiliile acordirii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor
medicale

in cadrul sistemului de asigurdri
complet[rile ulterioare (ANEXA

sociale de sdnltate pentru anii 2016-2017, cu modificdrile

I

CAP.I lit.C; ANEXA 2

-

Contract cadru CAp

VI -

gi

Servicii

medicale in unitSli sanitare cu paturi);

ORDIN 196113912017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 aHotdrArii
Guvernului nr.16l12016 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru
care
reglementeaz[ condiliile acord[rii asistenlei medicale, a medicamentelor qi
a dispozitivelor medicale,
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii2016-2017 (ANEXA
22; ANEXA 23

ART.I-3);

ORDIN nt'18212017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere
al datelor
clinice 9i medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de
spitalizare continu6 qi de
zi, precum gi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din princtul
de vedere al datelor
clinice gi medicale pentru care se solicitd reconfirmarea, cLr modificarile gi
completarile ulterioare.

