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3. Titularul postului
4. Secția :

AMBULATOR

5. Natura activității

execuție

6. Calificare de baza

Studii: studii medii 10 clase;

7. Cadrul legal:

Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
Respectă normele codului de etică;
Asigură curăţenia spatiilor şi echipamentelor ambulatoriului;
-Atitudine responsabilă faţă de mijloacele fixe şi materialele compartimentului;
-disponibilitate pentru muncă fizică şi efort prelungit.
- Rezistenţa la sarcini repetitive;
- Capacitate de efort;
- Dexteritate manuală;
- Adaptabilitate.
Ierarhice: este subordonată medicului coordonator, asistentei coordonator, director ingrijiri,
director medical, manager;
Funcţionale :
- cu toate secţiile , compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii;
De reprezentare: nu este cazul
Înlocuieşte: este înlocuită de o altă îngrijitoare din spital.
Are autoritate şi flexibilitate în legatură cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile
respectării normelor legale în vigoare;
Este în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat;
- Asigură ordinea şi curăţenia în Ambulator şi spaţiile înconjurătoare;
- Efectuează aerisirea zilnică a Ambulatorului;
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor in sălile de tratament şi
consultaţie, coridoare, oficii, scări, ferestre, mobilier;
- Curăţă şi dezinfectează grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri;
- Curăţă şi dezinfectează, tăviţele renale, sertarele de la mesele ginecologice conform
instrucţiunilor primite;
- Transportă lenjeria murdară în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată în alţi saci cu
respectarea circuitelor funcţionale cunoscute si tine evidenţa lenjeriei predate şi a celei ridicate de
la spălătoria unităţii;
- 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 ;
- Cantareste si consemneaza zilnic cantitatea de gunoi si de reziduuri infectate din ambulator
- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei medicale privind întreţinerea curăţeniei si dezinfecţiei;
- Va anunţa asistentul coordonator în cazul necesităţii efectuării dezinfecţiei si dezinsecţiei ;
- Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curentă şi ciclică sub supravegherea asistentei medicale;

8.Obiectivul postului
9. Abilități, calități,
aptitudini necesare

10. Poziție în structura
unității:

11.Limite de
competență
12.Salarizarea
13. Atribuții
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- Respecta indicatiile primite privind concentratia si modul de preparare a solutiiilor
dezinfectante , pastrarea în bune condiţii si manipularea dezinfectantelor si a materialelor de
curatenie;
-Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate pe cale ierarhica in interes
de serviciu
-Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a
medicului;
-Va avea un comportament etic faţă de pacientă, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul
medico-sanitar ;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor;
- Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientelor;
-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 în scopul realizarii sarcinilor de serviciu și nu în 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;
-la solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligația să permită recoltarea de
probe de sanitație de pe tegument (mâini) și de pe echipamentul de protecție;
-în caz de expunere accidentală la sânge sau alte produse biologice aplică imediat protocolul de
management al expunerii accidentale la produse biologice;
-are obligaţia de a participa la toate instruirile prevăzute în planul anual de formare profesională
-se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau
alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.
- respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;
-secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există și față de aparținători,colegi sau
alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea
tratamentului și decesul pacientului;
- are obligația de a-și însuși și respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al calității, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru
acreditarea spitalelor
-își însusește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul secției ;
- colaborează cu responsabilul de risc și șeful de secție pe linia controlului intern managerial,
respectiv în domeniul managementului riscului ;
- asigură implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control
pentru riscurile semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al
Comisiei de monitorizare ;
- răspunde promt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a
procedurilor elaborate și difuzate ;
- formulează, la solicitarea șefului de secție/secretariatului comisiei/ secretarului echipei al
organelor de control, o opinie referitoare la modul în care a fost aplicat planul de implementare a
măsurilor de control cuprinse în Planul de implemnetare a măsurilor de control pentru riscurile
semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al Comisie de
monitorizare.
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-Aplică și răspunde de aplicarea prevederilor Ord.961/2016 privind curățenia,dezinfecția ; și a
prevederilor Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
-Respectă și aplică prevederile Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite
pe spital referitor la personal, paciente, lenjerie, alimente și reziduri.
-Poarta echipament de protectie adecvat conform Precauțiunilor Universale și ecuson ;
- Își însușește, aplică și răspunde de colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea
deșeurilor provenite din activitatea medicală,conform Ord.1226/2012;
- Conform Legii 481/ 2004, are obligația să respecte normele, regulile și măsurile de protecție
civilă stabilite, să participe la instruiri, exerciții aplicative și la alte forme de pregătire.
-Răspunde şi respectă normele privind situațiile de urgență conform Legii 307/2006 și cele
privind securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 ;
- Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea
sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane
care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
- În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligații:
a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport și alte mijloace de producție;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor,
instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispoziții;
d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor,
precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și
inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără
riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securitățtii și sănătății în
muncă și măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
-Obligatiile infirmierei/ingrijitoarei in situatiile de urgenta 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
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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 oricăru
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 așa cum este definit în legislația amintită, aducând la
cunoştinţă asistentei coordonatoare orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
-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 şi se prezintă la serviciu conform graficului de lucru aferent perioadei calendaristice;
-Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei coordonatoare:
-Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;
-Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe
secţie.
-Îi este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru;
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare
1. Cunoştinţe şi evaluare profesională;
2. Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate;
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,
perseverenţă, obiectivitate, disciplină;
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în
normativele de consum;
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativa şi creativitate;
7. Condiţii de muncă;
Programul de lucru : 07:30-15:30.

Sarcinile, responsabilitățile și drepturile nefiind limitative, fișa postului se va completa ori de câte
ori este nevoie în funcție de reglementările care apar în legislație.
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 a unității
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Semnătura:____________
Data: _______________
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