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Exemplar nr.

_

Spitalul clinic de obstetricS Ginecologie < cuza
vod6 > Iaqi organizeazii in data de 1g.05.2017,
ora 09:00' la sediul unitatii din str. cuzaYodd,, nt.
34, concurs pentru ocuparea urmdtoarelor posturi:

A'

Func(iile contractuale. temporar vacante pentru
care se organizeazii concursul:
1. Funcfii de execu{ie :

-

Asistent medical cu studii pL
I post cu normd intreag6, temporar vacant in cadrul sectiei
Ginecologie II;
- Asistent medical cu studii pL _ 1 post cu norna intreaga, temporar
vacant in cadrul
compartimentului
Gravide cu Risc Obstetricaf

;

Condifii specifice :
a. Studii :
o Asistent medicar cu studii pL- studii postliceare;
b.Vechime:
o Asistent medicar cu studii pL - minim 6 luni vechime ;

B'

Dosarul de concurs al candidafilor va conline urmitoarele
clocumente :
a) cerere de inscriere la concurs adresatd tviunug.*iui
spitalului crini" de obstetricr Ginecologie <
Cuza Vodd > Iagi (formular tipizat)
;
b) copia actului de identitate sau orice alt document
cale atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi
ale urto. u"i" care atestd efectuarea unor
specializdri' precum gi copiile documentelor
care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate prin prezentul anunf;
d) certificat de liberd practicd (membry OAMR)
- pentru asistentul medical;
e) asigurare pentru marpraxis medical pentruisi'rt*tur
medical ;
f) copia livretului militar - daca este cazul;
g) cametul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele
care atest[ vechimea in specialitatea studiilor,
in
copie;
h) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria
rdspundere
c6 nu are antecedente penale care sd-l fac'
I -'-incompatibil cu fufrcfia pentru care candid
i) adeverin{d medicald care sd ateste starea de srndtate
corespunzitoare eliberati cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de cdtre medicul
de familie al caniidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare
abilitate;
j) cuniculum vitae;
k) copie diploma bacalaureat
l) alte documente relevante pentru desftgurarea concursului
(ex. copii acte stare civild)
;
m) adeverinta pentru participarea la concurs etiu..ata
de oAMGMAMR- Filiala Iasi,conform ordin
nr.35/2015 ;
n) dosar plic.

eazai

Actele prevdzute la
cu acestea.

lit' b) - g) vor fr

prezentate qi

in originar in vederea verificdrii
conformitdfii copiilor

ln cazul documentului prevSzut
la lit. h), candidatul declarat
admis la selec{ia dosarelor,
inscriere o declaralit pt
care adepus la
raspundeie ,a
antecedente
penale, are obliga{ ia d,,e
dosarul de concurs cu originaiut
acompleta
cazierulutj;d;;;;,
concursului.
data desfbqurdrii primei probe
a
Dosarul de concu-rs se depune
la sediul spitalului clinic de
obstetrica Ginecologie cuza
vodd, din

ptffi

;;;
;;";#;;t'r"il

ilI1;11?ilii,iJ?.Ii*l',,,,y,;li;",12;{f.ffX#,",TJd; ;"Hil'ilusuioc ruru,ii*,-ii.ou R".u,,"

c'

condifii g-enerare gi specifice de participare
Ia concurs
- condi(ii generare, conform art.
3
ain

Poate participa la concurs

a)

b)
c)
d)
e)

0
g)

:

nr.2g6/201r

:

p"ttounu care indeplinegte
urmdtoarele condi(ii:
are cetdfenia roman5, cetdlenia
a-l'tor^irur" membre ale--Uniunii
Europene sau a statelor
aparfin,nd Spa{iului Economic. prr"p.*
gi domiciliuii, io_ariu;
cunoagte fimta rom6nd, scris
qi ,".UiU

are v6rsta.minimS regrement-aia
a"

are capacitate

p*"a.rile
r v,

legale;;

deplini a.
are o stare de sdndtate.-corespunzdtoare.pgstului
"*.r.i1iu;1---

pentru care.candid eazd, atestatd
pe baza
sanitare abilitate;
caz, deu..r,i*",* urt"
,pl.in.. potrivit

adeverinlei medicale eliberate
de -.ai.rr'd"

.-,:ll5::1:;:lft,f#::X11*l'#nu a fost condamnatd definitiv
statului sau contra autoritatrii,
infrptuirea justiliei' o:

ftnr*

a-iri. ..rilLir4il"

"o,,ai-1ii

sdvdrqirea unei infrac{iuni
contra umanitdlii, contra
^i;gatrfr

a. r".ui.i,

;

h

Probele stabilite pentru concurs
:
o selectia dosarelor de inscriere
in data de 15.05.20 77 oral0,00
,
proba scris6 in data de 19.05.20t1,
orui,Oii
,
interviul in data de 25.05.2017
oru9,0t0;..-

o
o

,(cuzaIffi:,5i1*il::iffi::[1LHi?::lTjlsediur
E.

Bibliografia de concurs _ anexatd
prezentului anunj.

F.

Calendarul de desfiqurare a
concursului

Data-limitd p6n6 la care se pot
Data selecfiei de doru."

;

spitarurui crinic de obstetrici
Ginecorogie

:

dosarele de concurs

Dataafi$arttrez@
Data-limitd de depunere a contestatiilor
Data probei scrise
Data afi$Irii rezultututuffi.i

.u

serviciul, care impiedicd
unei infrac]iuni sdv6rqite cu
cu excep{ia situafiei in care a

fapte de

.rl;;;i;
,3i F "-r.1o,.r*L*...itur."
"o*pi[--ru,ia
ir.o_puiiuilJ

,T[*:.;f[ffii,,};#
D.

rt.c.

ivind rezultatut .et."1iE Ae
aoru."

12.05.2017, ora 15,00
15.05.2017
16.0s.2017
17.05.2017
18.05.2017

*.i*

19.05.2017
22.0s.2017
23.0s.2017

Data probei interviului

Dataafi$a.iirezultaffi

24.05.2017
25.05.2017
26.0s.2017

Data-limiti de depunere

a

contesta(iilor privind rezultatul probei interviului

29.05.20t7

Data afiqdrii rezultatului contestafiilor privind proba interviului

30.05.20t7

Data afiqdrii rezultatului final al concursului

31.05.2017

Manager,
Dr. Blidaru Iolanda Elena

$ef Birou RUNOS,
Insp. Virlan Ioana

ffiru
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ASISTENT MEDICAL

2. COR :

325901

3. Titularul postului
4. Sectia:

COMPARTIMENT GRAVIDE RISC OBSTETRICAL CRESCUT

5. Natura activităţii

Execuție

6. Calificare de bază
7. Cadrul legal:

Studii postliceale ;
- 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 moaşei şi asistentului medical).
- Asigurare malpraxis( Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1);
- Cunoaşterea şi înşusirea Codului de etică şi deontologie profesională;
- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor ROI si ROF.
- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
-Asigură îngrijirea medicală generală a gravidelor, a lehuzelor și a pacientelor cu afecțiuni
ginecologice , cu potential septic și care necesită izolare ;
- Rezistență la sarcini repetitive;
- Capacitate de management al stresului;
- Manualitate şi atitudine responsabilă;
- Adaptabilitate pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă (spirit de observaţie);
- Comunicare eficientă prin participare, ascultare şi respect;
Discreţie, corectitudine, compasiune;
- Solidaritate profesională;
- Capacitatea de a reacționa rapid în situații de urgență;
Este subordonată : asistentă șefă, medic coordonator, directorului de ingrijiri ;
Are in subordine: ingrijitoarea, infirmiera ;
Inlocuiește : pe alt asistent medical ;
Ierarhice :
-este subordonată: asistentă șefă, medic coordonator , director ingrijiri, director medical , manager;
Funcționale :
- cu toate secțiile , compartimentele și serviciile din cadrul unității;
De reprezentare:
- unitatea sanitară in relația cu pacienta și aparținătorii;
Are autoritate și flexibilitate in legatură cu realizarea atribuțiilor proprii de serviciu in condițiile
respectării normelor legale în vigoare;
Este în conformitate cu legislația în vigoare;
- Primeste internatele si ajuta la acomodarea acestora la conditiile de cazare ;
- Informează pacienta, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul de ordine
interioară afişat în unitate;
- Pregăteşte psihic si fizic pacienta pentru examinare , prelevări de produse biologice ;
- Participa la vizita medicala si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor
diagnostice, a tratamentului, a regimului alimentar si a igienei bolnavei;
- Asista medicul in efectuarea manevrelor medicale;

8.Obiectivul postului
9. Abilităţi, calităţi,
aptitudini necesare

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

12.Limite de competernta
13.Salarizarea
14. Atributii

Functia
Data

Elaborat
Sef Birou RUNOS
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Director ingrijiri

Verificat
Director Medical
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- Administreaza personal, conform indicaţiilor medicale consemnate in FO cu semnatura si parafa
medicului de specialitate, tratamentul prescris pacientelor, inclusiv medicaţia per os ;
- Supraveghează în permanenţă starea pacientelor notând zilnic în F.O. : temperatura, T.A. şi alţi
parametri stabiliţi de medic şi-l informează pe acesta asupra oricărei modificări survenite în evoluţia
pacientelor;
- Programează pacientele pentru efectuarea examenelor de specialitate şi asigura insotirea lor;
- Efectueaza pregatirea preoperatorie a pacientelor;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în F.O.
rezultatele investigaţiilor efectuate;
- Efectuează transportul în condiţii optime la laborator a produselor biologice prelevate ;
- Asigură colectarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activitatea medicală conform Ord.
1226/2012;
- Supravegheaza distribuirea mesei la paciente, iar in cazuri speciale (invalidităţi) asigură hrănirea
directă a pacientelor;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor;
- Participa la efectuarea pansamentelor impreuna cu medicul si aplica fasa la pacienta operata;
- Ajută pacientele la păstrarea igienei personale si efectueaza toaleta organelor genitale la indicatia
medicului ;
- Supraveghează schimbarea la timp a lenjeriei de pat şi de corp a pacientelor, precum şi cea din
cabinetul de consultaţie;
- Asigură sau efectuează personal punerea bazinetelor la pacientele imobilizate ;
- Contribuie la educaţia pentru sănătate a pacientelor ;
- Va folosi în mod raţional materialele sanitare fără să aducă prejudicii îngrijirii pacientelor ;
- Răspunde de inscrierea medicamentelor in condica de medicatie conform prescriptiilor medicului
din FO si de preluarea acestora din farmacia spitalului;
- Are obligaţia de a introduce în baza electronica de date a secţiei toate operaţiunile privind
pacientele: proceduri medicale, materiale sanitare , transferuri, externări ;
- Are obligaţia de a cunoaşte întocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor şi de introducerea a
datelor respective în calculator ;
- Asigură şi răspunde de utilizarea/păstrarea materialelor sanitare, dezinfectante şi de curăţenie , a
instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a
mobilierului şi inventarului existent în dotarea sectiei;
- Cunoaşte şi respectă etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico-chirurgical în vederea
sterilizării;
- Pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă condiţiile de păstrare ale acestora, precum si
utilizarea lor în limita termenului de valabilitate;
- Efectuează transportul materialelor sanitare şi a instrumentarului la şi de la staţia de sterilizare;
- Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii din dotare si a suprafetelor de lucru ;
- Supraveghează , controlează și raspunde de ordinea şi curăţenia din sector;
- Supraveghează efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei curente si terminale;
- Sesizează apariţia defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare, electrice, termice, de oxigen şi ia
măsuri în vederea remedierii;
- Sesizează orice defecţiune apărută la aparatura şi inventarul din dotare şi ia măsuri urgente pentru
remediere;
- Conform ordinului 1101/2016 are urmatoarele atributii :
- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor ;
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- se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor ;
- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate ;
- iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat
medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale ;
- limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la, personalul spitalului sau echipamentul
utilizat pentru diagnosticare ;
- participă la pregătirea personalului ;
- participă la investigarea focarelor.
- Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii
precum şi cu celelalte categorii profesionale;
- Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu;
- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ;
- Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea
spitalelor conform CONAS.
- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul sectiei
- Are obligaţia de a participa la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (E.M.C.);
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale necesare internării pacientelor şi
raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează ;
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor;
- Răspunde de asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui
climat etic faţă de pacienta;
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau
alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi
decesul pacientului;
- Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând
situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot
sau în parte;
- Va folosi datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la
îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop;
- Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia mâinilor),
cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor şi manoperelor medicale;
-Cunoaste aplica si raspunde de prevederile Ord.1096/2016 prin care se respecta circuitele
functionale stabilite pe spital privind personalul,pacientele,lenjeria,alimentele si reziduurile ;
- Cunoaste, aplică şi răspunde de prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare ;
- Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi verifică la
personalul aflat în subordine portul acestuia;
-Cunoaste aplica si raspunde de prevederile Ord. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia ;
- Conform Ord.1226/2012 are urmatoarele responsabilitati:
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate
din activităţi medicale.
- Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenţă conform Legii 307/2006 şi cele privind
securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 :
- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
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accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
- In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transpor
si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat şi, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice s
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum ş
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectori
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscur
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca s
masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
- Obligatiile asistentei 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 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;
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând la
cunoştinţă asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
- Efectuează controlul medical periodic;
- Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, infecţie
acută, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei;
- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare
Functia
Data

Elaborat
Sef Birou RUNOS

Avizat
Director ingrijiri

Verificat
Director Medical

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

Aprobat
Manager

COD: FC_RSU_02

FORMULAR

Versiune: 02
Fisa post

16.Evaluarea
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17.Mediu de lucru
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din serviciu;
- Respectă graficul de lucru pe tura stabilită şi la terminarea programului nu va părăsi locul de
muncă până la sosirea schimbului, încetarea activităţii producându-se numai după predarea corectă
şi completă a serviciului mentionata in caietul de rapoarte ;
- Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul
de lucru în interesul serviciului;
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei şefe şi a medicului coordonator ;
- Schimbarea programului/ turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobata de asistenta sefa
si medicul coordonator si avizata de directorul de ingrijiri, cu minim 24 de ore inainte si maxim de
doua ori intr-o luna calendaristica si care va fi inregistrata la biroul RUNOS ;
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului;
- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi/sau substanţe stupefiante în timpul
programului de lucru, precum şi venirea la serviciu în stare de ebrietate ;
- Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă aparută pe
parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ;
- Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şef sau a medicului
coordonator ;;
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 : turnus ,12/24 și 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,
Medic coordonator

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 unitatii
Semnătura:______________

Data: _______________
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ASISTENT MEDICAL

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

GINECOLOGIE

5. Natura activităţii

Execuţie

6. Calificare de bază
7. Cadrul legal:

Studii postliceale
- 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 moaşei şi asistentului medical);
- Asigurare malpraxis (Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1);
- Cunoaşterea şi înşusirea Codului de etică şi deontologie profesională;
- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor ROI si ROF;
- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
- Asigură îngrijirea medicală generală a femeilor însărcinate , lehuzelor si ginecopatelor.
- Abilităţi de comunicare;
- Rezistenţa la sarcini repetitive;
- Rezistenţa la stres;
- Promovarea muncii în echipă;
- Capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii de criză;
Este subordonată : directorului de îngrijiri, medicului şef de secţie, medicului de salon, asistentei
şefe şi are în subordonare infirmierele şi îngrijitoarele din secţie;
Înlocuieşte : o altă asistentă medicală din acelaşi sector de activitate cu aceleaşi competenţe.
Ierarhice: este subordonată medicului şef secţie, medicului primar, specialist, asistentei

8.Obiectivul postului
9. Abilităţi, calităţi,
aptitudini necesare

10. Poziţie în
structura unităţii:
11. Relaţii de muncă

12.Limite de
competenţă
13.Salarizarea
14. Atribuţii

Functia
Data

şefe;

Colaborare : cu cadrele medii şi auxiliare din secţie;
Funcţionale : cu toate secţiile , compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii;
De reprezentare: unitatea sanitară în relaţia cu pacienta şi aparţinătorii.
Are autoritate şi flexibilitate în legătura cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile
respectării normelor legale în vigoare;
Este în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Primeşte internatele şi ajută la acomodarea acestora la condiţiile de cazare ;
-Prelucreaza suprafetele de lucru destinate activitatii medicale ;
- Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor
diagnostice, a tratamentului, a regimului alimentar şi a igienei bolnavei;
- Asistă medicul în efectuarea manevrelor medicale;
- Administrează personal, conform indicaţiilor medicale consemnate în F.O. cu semnatura şi
parafa medicului de specialitate, medicamentele prescrise bolnavelor, inclusiv medicaţia per os ;
- Programează pacientele pentru efectuarea examenelor de specialitate şi le însoţeşte;
- Le pregăteşte pentru intervenţia chirurgicală;
- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în F.O.
rezultatele investigaţiilor efectuate;
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- Efectuează transportul în condiţii optime a produselor biologice prelevate de la paciente la
laborator;
- Supraveghează distribuirea mesei la paciente, iar în cazuri speciale (invalidităţi) asigură
hrănirea directă a pacientelor;
Conform Ordinului 1101/2016 are urmatoarele atributii :
- Implementeaza practicele de ingrijire a pacientelor in vederea limitarii infectiilor ;
- Se familiarizeaza cu practicele de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea
practicilor adecvate pe toata durata internarii pacientelor ;
- Mentine igiena,conform politicii spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon ;
- Informeaza cu promptitudine medicul de garda/medicul sef de sectie in legatura cu aparitia
semnelor de infectie la una dintre paciente aflate in ingrijirea sa ;
- Initiaza izolarea pacientei care prezinta semne ale unei boli transmisibile si anunta imediat
medicul curant si serviciul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale ;
- Limiteaza expunerea pacientei la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului,alti
pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare ;
- Semnaleaza medicului curant existenta elementelor sugestive de infectie asociata asistentei
medicale ;
- Participa la pregatirea personalului ;
- Participa la investigarea focarelor ;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor;
- Participă la efectuarea pansamentelor împreună cu medicul şi aplicarea feşei la pacienta
operată;
- Efectuează toaleta organelor genitale;
- Ajută pacientele la păstrarea igienei personale ;
- Supraveghează schimbarea la timp a lenjeriei de pat şi de corp a bolnavelor, precum şi cea din
sălile de tratament şi consultaţie;
- Supravegheaza personal punerea bazinetelor celor imobilizate ;
- Contribuie la educaţia pentru sănătate a pacientelor ;
- Va folosi în mod raţional materialele sanitare fără să aducă prejudicii îngrijirii pacientelor;
- Înscrie consumul de materiale sanitare în programul electronic ;
- Răspunde de înscrierea medicamentelor în condică conform prescripţiilor medicului din F.O. şi
de preluarea din farmacia spitalului a acesteia;
- Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului, aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de întreţinerea acestora ;
- Pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă condiţiile de păstrare ale acestora, utilizarea
lor în limita termenului de valabilitate;
- Efectuează transportul materialelor sanitare şi a instrumentarului la şi de la staţia de sterilizare;
- Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii din dotare;
- Foloseste aparatura din dotare numai in scopul realizarii sarcinilor de serviciu si nu in scop
personal ;
- Controlează modul de păstrare şi folosire a materialelor sanitare, dezinfectante şi de curăţenie,
îngrijindu-se de dotarea locului de muncă cu acestea;
- Răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane;
- Supraveghează efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei curente şi ciclice;
- Supraveghează în permanenţă starea pacientelor, înscriind zilnic în foaia de observaţie
temperatura, TA şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei
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modificări în evoluţia pacientelor;
- Are obligaţia de a cunoaşte întocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor şi de introducere a
datelor respective în calculator;
- Are obligaţia de a introduce în baza electronică de date a secţiei toate operaţiunile privind
pacientele: proceduri medicale, transferuri, externări.
- Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii
sanitare);
- Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii
precum şi cu celelalte categorii profesionale;
- Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu;
- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ;

- Va folosi bunurile aflate în gestiunea sa numai pentru realizarea sarcinilor de serviciu si
nu in scop personal ;

- Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru
acreditarea spitalelor conform CONAS.
- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul sectiei
- Supraveghează şi contribuie la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în unitate conform
dispoziţiilor în vigoare;
- Supraveghează şi ia masuri de respectare a normelor de igienă de către vizitatori (portul
echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale necesare internării pacientelor şi
raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează ;
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor;
- Răspunde de asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui
climat etic faţă de pacienta;
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi
sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea
tratamentului şi decesul pacientului;
- Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie
făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor
informaţii, în tot sau în parte;
- Va folosi datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la
îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop;
- Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, infecţie
acută, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei;
- Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia
mâinilor), cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor şi manoperelor
prescrise, respectă măsurile de izolare stabilite;
- Respectă circuitele funcţionale stabilite în unitate privind pacientele, instrumentarul, lenjeria,
reziduurile. şi supraveghează respectarea lor de către paciente şi personalul din subordine;
- Începerea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a baremului de medicamente ,a
instrumentarului cu regim special şi a întregii aparaturi în stare de funcţionare;
-Aplica Ord.1096/2016 prin care se respecta circuitele functionale stabilite pe spital privind
personalul,pacientele,lenjeria,alimentele si rezidurile ;
- Cunoaste, aplică şi răspunde de prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de
Functia
Data

Elaborat
Sef Birou RUNOS

Avizat
Director ingrijiri

Verificat
Director Medical

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

Aprobat
Manager

COD: FC_RSU_02

FORMULAR

Versiune: 02
Fisa post

Pagina: 4 / 6

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
- Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi verifică
la personalul aflat în subordine portul acestuia;
-Cunoaste aplica si raspunde de prevederile Ord. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia;
- Conform Ord.1226/2012 are urmatoarele responsabilitati:
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile
rezultate din activităţi medicale.
- Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenţă conform Legii 307/2006 şi cele
privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 :
- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot f
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
- In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa i
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca s
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
- Obligatiile asistentei 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
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
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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;
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând
la cunoştinţa asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
- Efectuează controlul medical periodic;
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe
secţie;
- 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 în scris la ieşirea din tură situaţia şi planul
de investigaţie şi tratament al pacientelor asistentei care preia serviciul;
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului şef de secţie şi a asistentei şefe;
- Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă
eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului;
- Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobata de asistenta sefa si medicul
sef sectie si avizata de directorul de ingrijiri, cu minim 24 de ore inainte si maxim de doua ori
intr-o luna calendaristica si inregistrata la biroul RUNOS ;
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, încetarea
activităţii producându-se numai după predarea serviciului;
- Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate precum şi consumul de băuturi
alcoolice şi substanţe stupefiante în timpul programului de lucru;
- Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă aparută pe
parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ;
- Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şef sau a medicului sef
de sectie ;
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare
1.Cunostinţe şi evaluare profesională;
2.Promtitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor 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.Adaptatrea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate;
7.Condiţii de muncă;

17.Mediu de lucru
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.
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Avizat,
Medic şef secţie,

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 unităţii

Data: _______________
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SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "CUZA VODA" IASI

TEMATICA C ONSURS/PROMOVARE
ASISTENTE MEDICALE OBSTETRICA.GINECOLOGIE
1. Internarea, spitalizarea, transportul si externarea pacientului
2. Principii generale pentru managementul ingrijirilor, anamneza si conduita terapeutica

3. Clasificarea, prevenirea infectiilor si circuitele spitalului
4. Procesul de ingrijire/nursing
5. Principalele nevoi fundamentale
6. Mobilizarea si igiena pacientului
7. Monitori zar ea functii 1or vitale
8. Terapeutica insuficientelor respiratorii
9. Injectiile
I 0. Perfuzia. Transfuzia
1 l. Recoltarea produselor biologice si patologice
12. Punctia si biopsia
13. Sonde, spalaturi, clisme
14. Pansamente
15. Bandaje

I 6. Managementul activitatii pentru sterlizare
17. Ingrijirea pre si post operatorie

18. SIDA
1 9. Interventii de urgenta

20. Valorile medii normale ale analizelor de laborator

Florian Chiru, Gabriela Chiru, Letitia Moraru - "lngrijirea omului bolnav si a omului sanatos"
Dr. Chiru Adela
Dr. Danau Razvan Alexandru
" Mana ge me ntul i ngr ij ir i i p a c i e nt ul ui"
"Ghidul clinic pentru asistent"
Dr. Staicu Madalina - Ghid epidemiologic de proceduri
As. Dumitrache Dalila - Ghid de ingrijire
Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania
Fisa postului.
Director Ingrijiri,
As. Drimitrache Dalila

Sef Birou RLINOS,
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