
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www,icc.ro  

HOTĂRÂREA nr. 173 
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică  — Ginecologie 
"Cuza Vodă" Iaşi 

Consiliul Judeţean Iaşi, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru. Spitalul Clinic de Obstetrică  — Ginecologie "Cuza Vodă" 

Iaşi, prezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 20524 din 19.05.2022; 

Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică  — 

Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

înregistrat sub nr. 20525/19.05.2022; 

- Adresa Spitalului Clinic de Obstetrică  — Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi 
nr. 6166/13.05.2022 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 19866/13.05.2022; 

- Nota de fundamentare a Spitalului Clinic de Obstetrică  — Ginecologie "Cuza 
Vodă" Iaşi nr. 6167/13.05.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 92/29.03.2022 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică  — Ginecologie 
"Cuza Vodă" Iaşi; 

- Hotărărea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 209/21.07.2021 privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Spitalului Clinic de Obstetrică  — Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanăţătii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.S. nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 

medicală  spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului 

Ministrului Sanăţătii nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

- O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă  din unităţile 

sanitare; 

- O.M.S. nr. 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de 

management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi 

serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al 

calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

- Prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/30.06.2010 privind 

preluarea de către judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul 

Clinic de Obstetrică  şi Ginecologie "Cuza - Vodă" Iaşi; 

- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 mai 

2022; 

- Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean 

Iaşi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25 mai 2022 şi 

consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pe.ntru"; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE, 

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă  organigrama — anexa nr. 1, statul de funcţii - 
anexa nr. 2 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare — anexa nr. 3 pentru Spitalul 

Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi. Anexele 1- 3 fac parte integrată  din 

prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Cu aceeaşi dată  încetează  aplicabilitatea Hotărârilor Consiliului Judeţean Iaşi 

nr. 92/29.03.2022 şi nr. 209/21.07.2021. 
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Art. 3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de 

către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare şi de Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi, prin grija managerului. 

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi, Serviciului Resurse Umane şi Salarizare şi Spitalului Clinic de Obstetrică-
Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi. 

Art. 5 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi 

asigurată  de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu 

atribuţii în acest sens. 

 

Dată  astăzi: 25 mai 2022 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

Lăcrămio 	Vernică-Dăscălescu 
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TABEL PRIVIND STRUCTURA POSTURILOR 
MAI 2022 

‘sui 	
f  

25 	ÂP?2 

Structura 
Spital unitatca cupaturi 	 

Normat 
666 

Ocupat 
583.5 

aeant 	• 
82.5 

Conntet director 4 4 0 
r Mediei 
L  Alt personal sttnitar superior 

79 
15 

67.5 11.5 
9 6 

1  AsIstenţi medicali cu std. SISSDIPLIM 325 302 23  
Statisticieni medicati, egistra ori medicali 19 15 4 
Infirtniere 95 79 16 
Ingrijitoare 57 	49 8 
Spalatorese 7 	7 () 

() Brancardicri 

	

3 	3 

	

2 	_ 

	

32 	23 
Soferi autosanitara 
FESA, operator date farmacie 
Asistenţă  religioasză  1 
Muncitori intreţ inere si reparaţ ii 18 

9 
14 	4 

Muneitori bloc alimentart 8 	1 

Ambulaturiu integrat din care: 7 	1 
Medici 
Alt personal sanitar superior 
Asistenţ i medicali cu std. SISSUIPLIM 	6 5 I 
Statisticieni rneclieali, registratori medicali 1 

I 
I 0 

ingriţ  iloare 1 0 

Transfcruri 156 	152 4 
Mediei rezidenti anii I-V 149 	149 
Cereetatori 5 2 	3 
Cabinet planing 2 I I 
TOTAL UNITATE 830 742.5 f 	87.5 

Ser serviciu RUNOS. 
Insp. de specialit.VirIan loana 



CONSILIUL JUDETEAN IASI 

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRIGA SI GINECOLOGIE "CUZA VODA" IASI 	r -XxNEXA-LA-MGJI 
Cu un numar de 410 de pattin 

ANEXA LA STATUL DE FUNCTII ( CENTRAL IZATOR) 

Valabil 

‘şi 

\, 	)«*2-)  

25 

Nr cT Funclia Denumire speciattate 

braduirtsradur 
profestanali 

Treapta 
proresionala 

Nivelul de 

studt Nr de pasturi 
SPITAL 

666 
2 Functii de conducere 

31 
Comitet Director 

4 
Manager ECONOMIST GRADUL II S 
Director medical OBSTETRICA GINECOLOGIE GRADUL II S 
Director financiar contabil ECONOMIE GRADUL II S 
Director ingritiri OBSTETRICA GINECOLOGIE GRADUL II S 

4 Sef sectie 
7 

OBSTETRICA GINECOLOGIE GRADUL II S 4 
ATI GRADUL It 

NEONATOLOGIE GRADUL II S 2 
5 Sef de laborator CHIMIST GRADUL II S 
6 Farmacist sef FARMACIE GRADUL II S 
7 Asistent sef 

12 
MOASA S 2 

MEDICINA GENERALA S 4 
OBSTETRICA GINECOLOGIE PL 1 

MEDICINA GENERALA PL 4 
PEDIATRIE PL 

fi Alte functii de conducere 
6 

Director adminisirativ CONSTRUCTII GRADUL II S 
Sef serviciu ECONOMIE GRADUL II S 
Sef servimu CHIMIE GRADUL II S 
Sef serviciu ELECTRONICA GRADUL II S 1 

9 Functii de executie 
635 

9 1  Medici 
72 

Medmi OBSTETRICA GINECOLOGIE Primar S 28 5 
Medici ATI Primar S 4 
Meaci NEONATOLOGIE Primar S 11 5 
Medici PEDIATRIE Primar S 4 
Medic. LABORATOR pesear S 
Medici ANATOMIE PATOLOGICA Primar S 
Medict EPIDEMIOLOGIE Primar S 
Medici OFTALMOLOGIE Primar S 0 5 
Medici GENETICA MEDICALA Pronar S 0 5 
Medici BOLI INFECTIOASE Prima S 
Medici CARDIOLOGIE Primar S 
Med ci OBSTETRICA GINECOLOGIE SpeciaLst S 4 
fAedici ATI Specialist 5 
Mecto NEONATOLOGIE Special st S 4 
Medici PEDIATRIE Specialist S 
Modmi RADIOLOGIE Specianst S 
Medici 	 SĂNĂTATE PUBLICA SI MANAGEMENT Specalist S 
MeClic 	 SANATATE PUBLICĂ  SI MANAGEMENT Reoment S 

9 2 	Alt personal cu stutlii superioare 
13 raanapisi 

FARMACIE chnicien S 
farmacist FARMACIE prirnar S 
asistent social ASISTENTS MEDICALA prineipal S 
cnimist CHIMIE principai S i 5 



kinetoterapout KINETOTERAPIE princips S 
Solog BIOLOGIE principal S 
Polog BIOLOGIE specialist S L6 
ppholog PSIHOLOGIE princsal S 2 
ppholog PSIHOLOGIE specalist S 
Poinginer BIOINGINERIE baza S 2 

9 3 Personal mechu sxniter 
332 

Moasa MOASA principal S 25 
Moasa MOASA baza S 4 
As.stent medical MEDICINA GENERALA proppal S 56 
Asistent meoical RADIOLOGIE principal S 
Asistonl medicat ANATOMIE PATOLOGICA pancsal S 
Apstent modical LABORATOR principal S 
Asistent meacal MEDICINA GENERALA baza S 20 
Asistenlmedical MEDICINA GENERALA aeb S 2 
Asislent medical MEDICINA GENERALA principal SSD 
Asistent madcal OBSTETRICA GINECOLOGIE Onnollca. PL 31 
Aststent medical MEDICINA GENERALA 

P5551P51  PL 111 
Asistant medical PEDIATRIE principal PL 13 
Asistenlmechcai LABORATOR 

P5175451 PL 9 
Asislent medical ANATOMIE PATOLOGICA principal PL 
Asistent medcal FARMACIE principal PL 
Asistent medical IGIENA 

Pflna  P51 PL 2 
Asistent medical RADIOLOGIE principal PL 
Assfent medicat ANATOMIE PATOLOGICA baza PL 
Asplent medical FARMACIE baza PL 
Asistent meacal MEDICINA GENERALA baza PL 24 
Assfent MediCal MEDICINA GENERALA Ceb PL 2 
Aulopsier 

M 
Statisticien. principal M 6 
Stafistipera 

baza M 
Registraton prinapalt principal M 7 
Registraton rnedroali 

baza M 
9 4 Personal auxiliar sanitar 

154 
clerntere 

baza M 57 
infirmiere 

baza Genorale 34 
infimmere 

deD. M 4 
ingretoare 

M 37 
ingneloare 

Generale 20 
spalatarese 

Itledc 
spalatOrese 

Generale 
orancardien 

Mecal so tor  gulpenhafp 
II 2 

10 Personal din aparztulfunctional 
27 

Astslenta religtoasa 
S 

Abditor 
I S 

Consiher Lundic 
IA S 2 

Econornsf 
IA S 5 

Referent specialeate 
S 8 

Referent specialltale II S 2 
ReferenIspecialitate 

ill S 
Informatician 

S 
Referent specialeate 

deb S 
sef servtobt privat situatc de urg 	nte 

Medh 
Referent 

I Mean 
Magaziner 

Meric 1 
Arhivar 

Medc 
Personal pentru activitati de intr tinere. deservire postun fixesi preparare arane, - menctton 27 
Munclor ca lificat 

I Medi. 11 
Munetor caltfical p- I — " 7  rGenenale 

1.5 
: 

N. 	
75, V11-7P77- - 	 
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EC. ROBSI61 

fLatrOAV'l  

c5.77 

a M 
..1.7)  

Atu 

Muncitor catficat II medt 

Muncilor calificat III Medli 

Muncitor calificat Ill Generale 

Muncitor calitica: IV MeOn 

Munc/tor necatficat GenerMe 
Sofer Meda 1 

11 AMBULATORIU INTEGRAT 

Personal mediu sanitar 7 

Asistent medical MEDICINA GENERALA prompal PL 6 
Statotician PrinclOal 

11 2 Personal auxiliar sanitar 

ingrutoare Mecin 

TOTAL AMBULATORIU 8 
12 TRANSFERURI 

12 1 Cercetaton stnntifici gradul Ill OBSTETRICA GINECOLOGIE 

12 2 Cercetaton saintifici OBSTETRICA GINECOLOGIE 

12 3 Asistenti cercctare OBSTETRICA GINECOLOGIE 

12 4 Mecam priman MEDICINA GENERALA 2 
12 5 Mecao rezicleno anul I 47 

DERMATOLOGIE 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 18 

GENETICA MEDICALA 6 
NEONATOLOGIE 9 

PEDIATRIE 2 

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 2 

NEUROLOGIE 2 

PSIHIATRIE 2 

SANĂTATE PUBLICA SI MANAGEMENT 

BOLI INFECTIOASE 

CHIRURGIE PLASTICA 

MEDICINA FIZICA SI REABILITARE 2 

12 6 Mepoi rezdenti anul II 41 

ATI 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 18 
NEONATOLOGIE 15 

PEDIATRIE 4 

GENETICA MEDICALA 2 
RADIOLOGIE SI INIAGISTICA MEDICALA 

12 7 Medol reicleno anul III 27 
ATI 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 13 

GENETICA MEDICALA 

NEONATOLOGIE 9 
PSIHIATRIE 

12 8 medim rezidenti an(l IV — 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 

NEONATOLOGIE 
( 	I. 

GENETICA MEDICALA 

ENDOCRINOLOGIE (1 

PSIHIATRIE .2 5. 
12 9 Medici reodenti anul V 14 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 10 
NEONATOLOGIE 3 

PNEUMOLOGIE 

TOTAL TRANSFERURI 156 
TOTAL SPITAL • AMBULNFOF ly -TRANSFERURI 830 

Set serviom RUNOS.  

Insp de spemaNt Valan loa 
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CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" a fost intiinţat in data de 1852 sub 

denumirea "INSTITUTUL GREGORIAN". 

Art. 2 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă lasi este spital public de 

specialitate care acordă  servicii medicale preventive, curative , paleative, funcţ ionănd pe principille 

prevăzute 1n Legea 95/2006 participănd la asigurarea stării de sănătate a populatiei. 

Art. 3 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie este unitate sanitară  cu paturi carc acordă  
asistenţă  medicală  în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind rclorma in domenitd 

cu modificările şi completările ulterioare. Această  unitate spitalicească  acordă  asistenţă  
medicală  dc specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie pe baza Contractului dc fumizare de 

servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate laş i ş i funcţionează  in baza Autorizaţiei de 

funcţ ionare. 

Art. 4 Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate 

se negociază  de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţ iile stabilite in 

contractul - cadru privind condiţ iile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate. Serviciile medicale acordate de spital se adresează  populatiei feminine a judeţului laş i ş i a 

judeţelor limitrofe, cazurilor de urgenţă  în specialitate indiferent de domiciliu, fiind preventive, curative, 
de ingrijire în caz de graviditate ş i maternitate, precum şi a nou-născutului. 

Art. 5 Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale ş i cu casele de asigurări 

dc sănătate private. 

Art. 6 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" are încheiat contract cu Direcţ ia de 

Sănătate Publică  Iaş i pentru: 
a) desfăşurarea activită(ilor prevăzute în programele naţ ionale de sănătate; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îş i destăşoară  activitatea în cadrul cabinetului 
planning familial; 
c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară  activitatea de cercetare şninţ ifică  în 

condiţ iile legii; 
d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţ i in toată  perioada rezidenţiatului. anii 
Sumele necesare pentm demlarea contractelor prevăzute se asigură  din fonduri de la bugetul dc stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţ ii ş i vor fi utilizatc numai pentru destinaţ iile pentru care au fost alocate. 

Art. 7 in îndeplinirea atribuţ iilor sale, Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" 
Iaş i colaborează  cu unităţ i sanitare publice de altc specialităţ i din Municipiul laş i ş i cu unităţ i sanitare 
publice din ţară. Transferul interspitalicesc al pacienţ ilor se face conform prevederilor Ordinului 
Ministrului Sănătătii nr. 1091/2006 pe baza protocoalclor de transfer interspitalieesc. Activităţ ile 

‘,4 
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organizatorice şi funcţ ionale cu caracter medico-social sunt reglementate de actele normative emise de 
către Ministerului Sănătăjii şi de către Consiliul Judejean laş i în baza prevederilor H.G. nr. 529/2010. 

Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-social sunt reglementate ş i supuse 
controlului Ministerului Sănătăfii precum ş i Consiliului Judejean laş i. 

Art. 8 in spital se desfăşoară  activităţ i de învăjământ medical, universitar ş i postuniversitar precum 
ş i activităţi de cercetare ştiinţ ifică  medicală  sub indrumarea personalului didactic care este integrat în 
spital. Colaborarea dintre spital şi unităţ ile de invădâmănt se desfăşoară  prin ordinul comun dintre 
Ministerul Sănătăţ ii ş i Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Cercetarea medicală  se desfăşoară  pe baza de contract de cercetare încheiat intre spital şi 
finanjatorul cercetării.  

Art. 9 Problemele de etică  şi deontologie medicală  sunt de competemă, dupa caz, a Colegiului 
Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a Ordinului Asistenţilor Medicali 
din România. 

Art. 10 Relaţ iile de muncă  sunt reglementate de Ccdul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu 
modificările ş i completările ulterioare precum şi de Contractul Colectiv de Muncă  incheiat la nivel de 
ramură  sanitară. 

Art. 11 in conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" este o institutie publică, finanjată  din venituri proprii care provin 
din sumele Mcasate pentru serviciile medicale prestatc în baza contractului de fumizare de servicii 
medicale încheiat cu Casa Judejeană  de Asigurări de Sănătate. Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie 
"Cuza Vodă" este în subordinea Consiliului Judejean laş i . 

Adresa : Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă' are sediul în municipiul laş i, strada 
Cuza Vodă  nr. 34, judetul laşi; telefon: 0232/213000; fax: 0232/215468; email: 
contactgspitalcuzavodaiasixo. 

Art. 12 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" se 
aprobă, in condijiile legii, în termen de cel mult 10 zile de la data contractăril serviciilor medicale cu 
C.A.S.J. 

Art. 13 Execuţ ia bugetului de venituri ş i cheltuieli se raportează  lunar şi trimestrial la D.S.P., 
Consiliul Judejean ş i 

Art. 14 Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de 
servicii medicale, pe bază  de documente justilicative, in funcţ ie de realizarea acestora, cu respectarea 
prevederilor contractului cadru privind condijiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate. 

Art. 15 Salarizarea personalului de conducere din Spitalului Clinic Obstetrică  Ginecologie "Cuza 
Vodă", precum ş i a celorlalte categorii de personal se stabileşte conform legii. 

Art. 16 Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentarc din: 
- donajii şi sponsorizări; 
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- asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare ştiinţ ifică  medicală  ş i farmaceutică; 
- contracte de cercetare; 
- inchirierea temporară  a unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură  medicală  
către alti fumizori de servicii medicale, 
- contracte privind fumizarea de servicii medicale Incheiate cu casele de asigurări private sau 
agenţi economici; 
- editarea şi furnizarea unor pubficaţii cu caracter medical; 
- servicii medicale, hoteliere sau de altă  natura, furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor; 
- servicii de asistenţă  medicală  la domicilha furnizate la cererea pacienţilor; 
- venituri din servicii medicale 1a cerere; 
- alte surse. 

Art. 17 Spitalul răspunde pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţ idor de cazare, 
alimentaţie ş i de prevenirc a infecţiilor asociate activităţ ii medicale precum ş i pentru acoperirea 

prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

Art. 18 Spitalul Clinic de Obstetrică  ş i Ginecologie "Cuza-Vodă" laşi colaborează  cu celelalte 
unităţ i sanitare din municipiul Iaş i şi din alte judeţe ale Moldovei în vederea asigurării competente a 
5isistentei medicale a bolnavilor atunci când intervin probleme de diagnostic sau de terapeutică  cu 
comolicaţ ii interdisciplinare. 

Art. 19 În baza prevederilor OMS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasineare a 
spitalelor in funcţie de competenţă; precum şi OMS 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a 
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenţă, cu modificările 
ulterioare,Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie „Cuza Vodă" este unitate sanitară  de categoria II M. 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

Art. 20 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie Cuza Vodă" laşi este spital clinic de specialitate 
cu 410 paturi şi o structură  avizata de Ministerul Sanatatii dupa cum urmeaza: 

Secţ ia Clinică  Obstetrică  I - 55 paturi; 
Secţ ia Clinică  Obstetrică  11 45 paturi ; 
Secţia Clinică  Obstetrică  III - 50 paturi; 
Secţia Clinică  Ginecologie I - 35 paturi; 
Secţia Clinică  Ginecologie 11 - 25 paturi 
Secţia Clinică  Neonatologie I - 80 paturi 
Secţia Clinică  Neonatologie !I prematuri - 65 paturi din care: 

- compartiment Terapie intensivă  - 25 paturi ; 
Secţia Clinică  Anestezie -Terapie Intensivă  - 30 paturi ; 
Compartiment obstetrică  ginecologie - sarcina cu risc 15 paturi ; 
Compartiment medicină  materno fetala — 10 paturi 
Camera de gardă  ; 
Spitalizare zi - 10 paturi ; 
Fannacie; 
Bloc Operator; 

ţ j,.;  
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Bloc naşteri 
Sterilizare; 
Laborator analize medicale; 
Laborator radiologie ş i irnagistică  medicală; 
Serviciul de anatomie patologică: citologie; histopatologie; prosectură; 
Serviciul de supraveghere şi control al infecţ illor nosocomiale; 
Laborator de geneticd medicală; 
Compartiment explorări funcţionale; 
Cabinet de planificare familială; 
Unitate de transport neonatal; 
Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete in specialităţ ile . 

Cabinete de Obstetrică-ginecologie 
cabinet neonatologie; 
cabinet psihologie; 

Laboratoarele sunt unice deservind atăt paturile căt ş i ambulatoriul integrat. 
Aparat funcjiona l  

Art. 21 Secţiile sunt subordonate conducerii spitalului şi colaborează  intre ele precum şi cu 
Laboratorul de analize medicale, Serviciul de anatomie-patologică, Laboratorul de radiologie şi 
imagistică  medicală, Laboratorul de diagnostic prenatal. 

Se anexează  organigrama 

Art. 22 Asistenţa medicală  de urgenţă  în conformitate cu prevederile OMS nr.870/2004 este 
asigurată  prin 7 linii de gardă  in specialităţile : 

• I linie ATI 
• 2 linii de neonatologre 
• 3 linii obstetrică  ginecologioţ  
• I linie medicină  de laborator 

CAPITOLUL 111 
CONDUCEREA UNITATI1 

Art. 23 Conducerea spitalului este reprezentată  de : 
Manager ; 
Consiliul de administraţ ie 

- Comitet Director 

Art. 24 Consiliul de administraţie: 
in cadrul unităţii funcţ ionează  un consiliu de administraţ ie constituit in confonnitate cu 

prevederile art.I 87 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare, care 
arc rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţ ionare a spitalului. 

Membru - reprezentantul Direcţ ici de Sănătate Publică  laş i ; 
Membru supleant - reprezentantul Direcţ iei de Sănătate Publică  laş i 
Membru - reprezentantul Universităţ ii de Medicină  şi Farmacie "Gr.T.Popa" laş i ; 
Membru supleant - reprezentantul Universităţil de Medicină  şi Farmacie "Gr. T. Popa' laşi ; 

25 Wir,2a22_ 
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Membru reprezentantul Consiliului Judeţean laşi ; 
Membru supleant reprezentantul Consiliului Judeţean laş i; 
Membru- reprezentantul Consiliului Judeţean laş i; 
Membru supleant- reprezentantul Consiliului Judeţean laşi; 
Membru - reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean laş i; 
Membru supleant - reprezentantul Presedintelui Consiliului Judeţean Iaş i ; 
Membru - reprezentantul Colegiului Medicilor Iaşi - cu statut de invitat 
Membru supleant - reprezentantul Colegiului Medicilor Iaş i - cu statut de invitat; 
Membru - reprezentantul OAMGMAMR Iaş i - cu statut de invitat; 
Membru supleant - reprezentantul OAMGMAMR Iaş i- cu statut de invitat; 
Membru - reprezentantul Sanitas- cu statut de invitat (permanent); 
Membru supleant- reprezentantul Sanitas- cu statut de invitat; 
Sedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu imajoitate simplă  

din numărul total al membrilor, pentru o perioadă  de 6 luni. 

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele: 

a) avizează  bugetul de venituri ş i cheltuieli al spitalului, precum ş i situa(ifie financiarc trimesiriale şi 
anuale; 
b) organizează  concurs pentru ocuparea func(lei de manager în baza regulamentului apiobat prin ordin al 
preşedintelui consiliului iudetean, după  caz; 
c) aprobă  măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă  cu nevoile de servicii medicale 
ale populaţ iei; 
d) avizează  programul anual al achiziţ iilor publice intocmit în condi(iile legii; 
e) analizează  modul de Indeplinne a obligaţ illor de către membrii comitetului director ş i activitatea 
managerului şi dispune măsuri pentru imbunătăţ irea activităţ ii; 

propune revocarea din funcţie a managerului ş i a celorlalti membri ai comitetului director in cazul în 
care constată  existenţa situaţ iilor prevăzute la art.I 78, alin.(1) şi la art.I 84, alin.(1) din Legea 95/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul de administraţie se intruneşte lunar sau ori de căte ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţil membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă  sau a managerului, ş i ia decizii cu majoritatea 
simplă  a membrilor prezenţi. 
Membrii consiliului de administraţ ie al spitalului public pot beneficia de o indemnizaţie lunară  de 
maximum I% din salariul managerului. 
Dispoziţ ille art. 178 alin. (2) din Legea 95/2006 referitoare la contlictul de interese se aplică  şi 
membrilor consiliului de administraţ ie. 
Reprezentanţ ii sindicatelor legal constituie afiliate federaţillor sindicale semnatare ale contractului 
colectiv de munca la nivel de ramură  sanitară  au statut de invitaţ i permanenţi la şedinţele consiliului de 
administraţie; 

Art. 25 Comitetul Director funcţionează  în conformitate cu art.I81 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; ş i O.M.S. nr. 921/2006 privind 
stabilirea atribuţ ifior Comitetului Director din cadrul spitalului public. 0.M.S.nr.1101/2016 privind 
aprobarca Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale în 
un ităţ i le san itare. 
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Comitetul Director este numit de Manager după  susţ inerea examenului/concursului pentru 

ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, excepţ ie făcănd Şeful serviciului compartiment 
specializat in prevenirea infecţiilor asociate activităţii medicale 

Atribuţtile Comitetului Director sunt: 
1. elaborează  planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale 

consiliului medical; 
2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale 

al spitalului; 
3. propune managerului, in vederea aprobării: 
a) numărul de personal, pe categorii ş i locuri de muncă  , in funcţ ie de reglementările în vigoare; 
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii; 
4. elaborează  regulamentul de organizare ş i funcţ ionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, 

in urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobare managerului ş i urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

Imbunătăţ irea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţ ie, precum şi de măsuri 
de prevenire a infectillor nosocomiale, conform nonnelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţ ii 

publice; 
6. elaborează  proiectul bugetului de venituri şi cheltutiell al spitalului, pe baza centralizăril de către 

compartimentul econornico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura spitalului, pe care 11 supune aprobării managerului; 

7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuiell pe secţ ii ş i 
compartimente, asigurănd sprijin şefilor de secţ ii ş i compartimente pentru incadrarea în bugetul alocat; 

8. analizează  propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il 
supune spre aprobare managerului; 

9 asigură  monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţ ii medicale, financiari, economici, 
precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă  
managerului, conform metodologiei stabilite; 

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi imbuntităţ irea 
activităţ ii spitalului, 1n concordanţă  cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologi ilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică  medicale; 

1 I. elaborează  planul de acţ iune pentru situaţ ii speciale şi asistenţa medicală  în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale ş i alte situaţii de criza; 

12. la propunerea consiliului medical, Intocmeşte, fundamentează  şi prezintă  spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţ ii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţ ii curente şi 
capitale care urmează  să  se realizeze într-un exerciţ iu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de 
realizarea acestora; 

13. analizează, trimestrial sau ori de căte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţ iilor asumate 
prin contracte ş i propune managerului măsuri de Imbunătăţire a activităţ ii spitalului; 

14. întocmeşte informări lunare, trimestriale ş i anuale cu privire la execuţ ia bugetului de venituri ş i 
cheltuieli, pe care le analizează  cu consiliul medical ş i le prezintă  Autorităţ ii de Sănătate Publica laş i, 
precum şi Ministerrilrii Sănătăţii Publice. 

15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 
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16. se întruneşte lunar sau ori de căte ori este nevoie, la solicitarea ma orităţii membrilor săi ori a 

managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţ in două  treimi din numărul membrilor să i, 

cu majoritatea absolută  a membrilor prezenţ i; 
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului 

ş i a denumirii spitalului; 
18. negociază  cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specitici 

de perfortnanţă  ai managementului secţ iei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexa la 

contractul de administrare al secţ iei/laboratorului; 
19. răspunde în faţa managerului pentru Indeplinirea atribu(iilor care îi revin; 
20. analizează  activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează  raportul anual 

de activitate al spitalului. 
a) elaborează  proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
b) analizează  ş i elaborează  măsuri pentru dezvoltarea activităţ ii spitalului 
c) fundamentează  şi supune spre aprobare planul de achizitii publice precum ş i a lucrărilor de 

investiţii şi a celor de reparaţ ii curente sau/ş i reparaţii capitale ce se realizează  in cursul unui exerciţ iu 

financiar; 
d) răspunde de modul de indeplinire a obligaţ iilor asumate prin contract ş i dispune măsuri de 

imbunătăţire a activită(ii în spital; 
e) prezintă  Consiliului Administrativ informări trimestriale ş i anuale cu privire la patrimoniul 

aflat în administrare ş i la executia bugetului de venituri ş i cheltuieli. 
In ccea ce priveşte activitatea de prevenire şi limitarea infeelidor asociate 

medicale Comitetul Director are următoarele atribuili : 
21.organizează  Comitetul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale ş i elaborează  
regulamentul de funcţionare al acestuia; 
22. se asigură  de organizarea ş i funcţionarea serviciului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice; 
23. aprobă  planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
24. asigură  condiţ iile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, 
prevenirea ş i limitarea infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
25. efectuează  analiza anuală  a indeplinirii obiectivelor planului de activitate; 
26. verifică  şi aprobă  alocarea bugetului aferent derulării activităţ ilor din planul anual de activitate 
pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
27. se asigură  de imbunătăţirea continuă  a condiţ tilor de desfăşurare a activităţ ilor de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării 
riscurilor; 
28. se asigură  de derularea legală  a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul 
de activitatc sau impuse de situaţ ia cpidemiologică  din unitate, 1n vederea diminuării ori evitării 
situatiilor de risc sau limitării infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
29. deliberează  şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romănia, in urma sesizării pacienţ ilor 
sau 1n urma autosesizării in privinţa responsabilităţii instituţ ionale ori individuale a personalului 
angajat/contractat, pentru fapte sau situaţ ii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de 
sănătatc a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale; 
30. asigură  dotarea necesară  organizării ş i funcţ ionării sistemului informaţional pentru inregistrarea, 
stocarea, prelucrarea ş i transmiterea informaţiilor privind infecţille asociate asistenţei medicale în 
registrul de monitorizare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

/42) 
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3 I . asigură  condiţ iile de îngrijirc la pacienţ ii cu infecţ iiicolonizări cu germeni multiplurezistenţ i 

Componenţa nom inală  a Comitetului director este următoarea: 
Manager; 
Dircctor medical; 
Director financiar- contabil; 
Director de ingrijiri; 
Coordonator compartiment prevenire infecţii asociate activităţii medicale; 

Art.25.1 Managcrul are in subordine directă: 
• Comitetul Director 
• Directorul Medical 
• Directorul financiar- contabil 
• Directorul de îngrijiri medicale 
• Director administrativ 
• Serviciul de resurse umanc 
• Serviciul de achiziţ ii 
• Serviciul de management al califaţ ii 
• Compartiment Juridic 
• Compartiment Audit Intem 
• Purtătorul de cuvânt 
• Serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

in unităţile sanitare 
• Compartimentul de Securitate ş i Sănătate in Muncă; 

Art.25.2 Directorul medical are în subordine directă  următoarele: 
Secţii clinice ş i neclinice profil medical: 
• Secţ ii clinice şi compartimente cu paturi; 
• Laboratoare medicale; 
• Compartimente medicale fără  paturi; 
• Compartimentul de statistică  ş i informare medicală; 
• Ambulatoriul integrat al unităţii; 
• Nucleu de cercetare; 

Art. 25.3 Directorul Financiar Contabil are în subordine directă  următoarele: 
• Serviciul financiar contabil; 

Art. 25.4 Directorul de ingrijiri coordonează  activitatea de îngrijiri la nivelul întregului spital. Are in 
subordine directă  asistenţ ii medicali şeti, asistenţ ii medicali şi personalul auxiliar sanitar. 

Art. 26 Atributfile managerului : 
I. In domeniul politicii de personal ş i al structurii organizatorice sunt următoarele: 
I. stabileşte numărul de personal, pe categorii ş i locuri de muncă, in funcţie de normativul de personal în 

vigoare; 

143 
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2. aprobă  organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte ş i eliberează  din funcjie 

personalul spitalului; 
3. repartizează  personalul din subordine pe locuri de muncă; 
4. aprobă  programul de lucru, pe locuri de muncă  şi categorii de personal, pentru personalul aflat in 
subordine; 
5. organizează  concurs pentru ocuparea funcji ilor specifice comitetului director; 
6. numeşte şi revocă, în condijiile legii, membrii comitetului director; 
7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs 
organizat în condiţille legii, pe o perioadă  de maximum 3 ani, in cuprinsul căruia sunt prevăzuji 

indicatorii de performanţă  asumaji; 
8. prelungeşte, la Incetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
9. încetează  contractele de administrare incheiate, inainte de termen, în cazul neăndeplinirli obligaţ iilor 
prevăzute in acestea; 
10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă  funcjil de 
conducere specifice comitetului director ş i are contractul individual de muncă  suspendat, programul de 
lucru al acestuia în situaţ ia în care desfăşoară  activitate medicală  1n unitatea sanitară  respectivă, în 
cond iji 	legii; 
11. numeşte in funcjie şefii de secţ ie, de laborator şi cie serviciu medical care au promovat concursul sau 
examenul organizat în condillile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data 
numiri i in funcjie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuji 
indicatorii de performanţa asumaji; 
12. solicită  consiliului de administraţ ie constituirea comisiei de mediere, in condijiile legii, in cazul în 
care contractul de administrare prevazut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită  in 
condiji le menţ ionate; 
13. deleagă  unei alte persoane funcjia de şef de secţie, de laborator ş i de serviciu medical, pe o perioadă  
de pâna la 6 luni, în cazul in care la concursul organizat, în condijiile legii, pentru ocuparea acestor 
funcjii nu se prezintă  nici un candidat în termenul legal; 
14. repetă  procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcjiilor de 
şefi de secjie, de laborator ş i de serviciu medical ocupate în condijiile prevăzute la pct. 13; 
15. aprobă  regulamentul intern al spitalului, precum ş i fisa postului pentru personalul angajat; 
16. Intlinjează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare 
pentru realizarea unor activită ji specifice, cum ar 	comisia medicamentului, nucleul de calitate, 
comisia de analiza a decesului etc, al caror mod de organizare şi funcţ ionare este prevăzut in 
regulamentul de organizare şi funcţ ionare a spitalului; 
17. realizează  evaluarea performanjelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, 
potrivit structurii organizatorice, ş i, după  caz, soluţionează  contestaţiile formulate cu privire la 
rezultatele evaluărli performanjelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu 
prevederile legale; 
18. aprobă  planul de formare ş i perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţ ia în vigoare; 
19. negociază  contractul colectiv de muncă  la nivel de spital, cu respectarea legislaţ iei 1n vigoare; 
20. răspunde de incheierea asigurării de răspundere civilă  1n domeniul medical atât pentru spital, în 
calitate de furnizor, cât ş i pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reănnoirea acesteia ori 
de căte ori situaţia o impune; 
21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţ ile şi contlictui de interese de 
către personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale 1n vigoare; 
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22. propune, ca urmare a analizci in cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, 

schimbarea sediului ş i a denumirii unităjii, în vederea avizării de către Ministerul Sănătăjii şi aprobării 

de către Consiliul Judetean laşi, în condijiile legii; 
23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 
insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate in 

condijiiie legii, poate incheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

24. analizează  modul de indeplinire a obligaţ iilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical 

ş i consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea imbunătăţ irii activităţii spitalului; 

25. răspunde de organizarea ş i desfăşurarea activităţii de educaţ ie medicală  continuă  (EMC) pentru 

medici, asistenţ i medicali şi alt personal, in condijiile legii; 

26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
II. in domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele: 

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de 

dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune 

aprobării consiliului de administralie al spitalului; 
2. aprobă  formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului 
director, cu respectarea prevederitor legale, 
3. aprobă  planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului 

medical; 
4. aprobă  măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţ ii spitalului, in concordanjă  
cu nevoilc de servicii medicale ale populaţiei; 
5. elaborează  ş i pune la dispozijia consiliului de administraţ ie rapoarte privind activitatea spitalului; 

aplică  strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţ ii, adecvate la 

necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum ş i strategiile specifice de dezvoltare în 

domeniul medical; 
6. îndruma şi coordonează  activitatea de prevenire si limitare a infectiilor asociate activitatii medicale; 

7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă  a activităţ ii asumaiji prin 

prezentul contract; 
8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţ ionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului; 
9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul 
Sănătaţ i i; 
10. răspunde de asigurarea condifillor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate 
de către personalul medico-sanitar din spital; 
11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică  medicală  la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 
12.urmăreşte realizarea activităţ ilor de control al calităţ ii serviciilor medicale oferite de spital, 

coordonată  de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţ itle; 

13. negociază  ş i incheie, in numele ş i pe seama spitalului, protocoale de colaborare ş i/sau contracte Cll 

alji furnizori de servicii pentru asigurarea continuită jii ş i creşterii calităţ ii serviciilor medicale; 

14. răspunde, impreună  cu comitetul director, de asigurarea condiţ iilor de investigaţii medicale, 

tratament, cazare, igienă, alimentalie şi de prevenire a infecţ iilor nosocomiale, conform normclor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţ ii; 
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15. negociază  şi incheic contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în  

condijiile stabilite în contractul-cadru privind condijiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate; 
16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

17. poate incheia contract cu Direcjia de Sănătate Publică  laş i în vederea derulării programelor naţionale 

de sănătate şi desfăşurării unor activităji specifice, in conformitate cu structura organizatorică  a acestora; 

18. poate incheia contract cu Institutul de Medicină  Legală  laşi pentru asigurarea drepturilor salariale ale 

personalului care işi desfăsoară  activitatea în cabinetcle de medicină  legală  din structura acestora, 

precum ş i a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete; 

19. răspunde dc respectarea prevederilor legale in vigoare cu privirc la drepturile pacientului ş i dispune 

măsurile necesare atunci cănd se constată  incălcarea acestora; 
20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale şi alte situaţii de criza şi este obligat să  participc cu toate rcsursele la fnlăturarea efectelor 

acestora; 
21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor ş i asistentei medicale de urgentă  oricarei persoane 

care se prezintă  la spital, dacă  starea sănătăţ ii persoanci este critică, precum şi de asigurarea, după  caz, a 

transportului obligatoriu medicalizat la o altă  unitate medico-sanitară  de profil, după  stabilizarea 

functillor vitale ale acesteia; 
22. răspunde de asigurarea, în condijiile legii, a 	actului medical, a respectării conclitillor de 

cazarc, igienă, alimentatie şi de prevenire a infecţ iilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către 

spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor. 
III. in domeniul managementului economico-financiar sunt următoarelc: 
1. răspunde de organizarea activitătii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, 

elaborat de către comitctul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor sectiilor ş i 

compartimentelor din structura spitalului, pe care fl supune aprobăril ordonatorului de credite ierarhic 
superior, după  avizarea acestuia de către consiliul de administratie, in conditille legii; 
2. răspunde de asigurarea rcalizării veniturilor ş i de fundamentarea cheltuiclilor în raport cu actitinile şi 
obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole ş i alineate, conform clasificatiei bugetare; 
3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe sectiile şi compartimentelc 
din structura acestuia ş i de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de adminishare incheiate in 
condijiile legii; 
4. răspunde de monitorizarca lunară  de către şefii sectiilor ş i compartimentelor din structura spitalului a 
executici bugetului de venituri şi cheltuieli pe sectii şi compartimente, conform metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului sănătăţii; 
5. răspunde de raportarea lunară  şi trimestrială  a execuţiei bugetului de venituri ş i cheltuieli către 
Consiliul Judeţean laşi, precum ş i publicarea acestuia pe site-ul spitalului; 
6. răspunde de raportarea lunară  ş i trimestrială  a exccutiei bugetului de venituri ş i cheltuieli Consiliului 
Judejean laşi, dacă  beneficiază  de finantare din bugetcle locale; 
7. aprobă  ş i răspunde de realizarea programului anual de achizitii publicc; 
8. aprobă  lista investitillor şi a lucrărilor de reparaţ ii curente şi capitale care unnează  să  se realizeze Intr- 
un exercitiu financiar, în conditiile legii, la propunerea comitetului director; 
9. răspundc, impreună  cu membrii consiliului medical, dc respectarea disciplinei economico-financiare 
la nivelul secţidor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalt lui; 
10. identifică, împreună  cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor 
spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 
11. indeplineşte toate atributille care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, confonn legiit_ 
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12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă  a 	din domeniu. 

IV in domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 

1. răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi functionare, după  aprobarea prealabilă  in 

plenul Consiliului Judetean laşi; 
2. reprezintă  spitalul in 	cu terte persoane fizice sau juridice; 
3. încheie acte juridice in numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
4. răspunde de modul de indeplinire a 	 asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

imbunătătire a activitMii spitalului; 
5. Incheie contracte de colaborare cu 	de Invălământ superior medical, respectiv unitătile de 

Invătămănt medical, în conformitate cu metodologia elaborată  dc Ministerul Sănătătii, în vederea 

asigurării condi(iilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activitătilor de Invătământ; 

6. încheie, 1n numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetării, pentru desfăşurarea 

activitătii de cercetare ştiintifică  medicală, în conformitate cu prevederile legale; 
7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidentialitătii datelor pacientilor internati, informatiilor şi documentelor referitoare la 

activitatea spitalului; 
8. răspunde de obtinerea şi mentincrea 	autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate 
prin ordin al ministrului sănă tătii: 
9. pune la dispozitia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, 1n conditiile legii, 
informatii privind activitatea spitalului; 
10. transmite Consiliului Judetean laş i, la solicitarea acestuia, informări trimestriale şi anuale cu privire 
la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitătii medicale, precum şi la executia 

bugettilui de venituri şi 
11. răspunde de organizarea arhivei spitalului ş i dc asigurarea securitătii documentelor prevăzute de 

lege, in format scris ş i electronic; 
12. răspunde de Inregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, 
in conformitate cu nonnele aprobate prin ordin al ministrului sănătătii: 
13. aprobă  utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, in 
conditiile legii; 
14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor ş i 
reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului; 
15. conduce activitatea curentă  a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
16. propune spre aprobare Consiliului Judetean laş i un inlocuitor de drept pentru perioadele de absentă  
motivată  din spital, în coi iditi ile legii; 
17. informează  Consiliul Judetean laşi cu privire la starea de incapacitate temporară  de muncă, în termen 
de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia; 
18. răspunde de monitorizarea ş i raportarea datelor specifice activitătii medicale, economico-financiare, 
precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire ş i control, 1n conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; 
19. respecta măsurile dispuse de către Preşedintele Consiliului Judetean laşi in situatia 1n care se 
constată  disfunctionalităti în activitatea spitalului public; 
20. răspunde de depunerca solicitării pentru obtinerea acreditării spi alului, in conditine legii, în termen 
de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare; 
21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condinile legii, C11 ce putin 6 luni Inainte de Incetarea 
valabil ităti acreditări i; 
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22. respectă  Strategia naţionala de raţ ionalizare a spitalelor, aprobată  prin ho ărăre a Guvernuluir, 

23. elaborează, împreună  cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţ ii speciale şi coordonează  

asistenţa medicală  în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză„ 

conform dispoziţ iflor legale în vigoare; 

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

reglementează  activitatea acestuia; 

25. asigură  şi răspunde de organizarea activităţilor de invăţământ şi cercetare astfel incăt să  consolideze 

calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţ ilor, a eticii şi deontologiei medicale; 

26. avizează  numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu 

medical din cadrul secţ illor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării 

Consiliului Judeţean laşi. 
V. Atribulide în ceea ce priveste activitatea de prevenire şi limitare a infectidor asociate activităţii 

medicale: 
I. răspunde de organizarca serviciului/compartimentului de prevenire a infecţ illor asociate asistenţei 

medicale, în confortnitate cu prevederile prezentului ordin; 

2. participă  la definitivarea propunerilor de activităţi şi achizilii cuprinse in planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţ illor asociate asistenţei medicale; 

3. răspunde dc asigurarea bugetară  şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale; 
4. răspunde de infiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţ illor asociate asistenţei 

medicale al unităţii; 
5. răspunde de organizarea activităţ ii de screening al pacienţilor în secţ ii de terapie intensivă  şi in alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţillor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţ illor asociate asistenţei medicale; 

6. răspunde de organizarea anuală  a unui studiu de prevalenţă  de moment a infecţillor nosocomiale şi a 

consumului de antibiotice din spital; 

7. răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţ illor statistice (rata trimestrială  şi anuală  

de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială  şi anuală  defalcată  pe tipuri de infecţii şi pc sec(ii) 

privind infecţ iile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi 

dezinfecţ iei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă; 

8. răspunde de organizarea inregistrării cazurilor de expunere accidentală  la produse biologice in 

registrele infliniţate pe flecare secţ ie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului 

medico-sanitar; 
9. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţ illor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
10. controlează  şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţitior 

asociate asistenţei medicale al unităţ ii sau, după  caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea 

infecţillor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

11. analizează  şi decide soluţ ii de rezolvare, după  caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

serviciului/compartimentului specializat, în situaţ ii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 

medicale: 
12. verifică  şi aprobă  evidenţa informaţ illor transmise eşaloanclor ierarhice, conform legii sau la 

solicitare legală, aferente activităţ ii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, 
şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată  asistenţei medicale din unitate; 
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13. solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţillor 

asociate asistentei medicale/medicului responsabil sau din proprie initiativă, expertize şi investigaţii 

externe, consiliere profesională  de specialitate ş i intervenţie în focare; 

14. angajează  unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţ ii de specialitate; 

15. reprezintă  unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţ iile 

asociate asistenţei medicale, inclusiv 1n cazul acţ ionării în instanţă  a persoanelor flzice, în cazul stabilirii 

responsabi I 	individuale. 
VI În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor: 
1. iniţiază, implementează  ş i conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 

2. asigură  fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale; 

3. desemnează  o persoană, din răndul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţ ii de protecţie 

a sănătăţii în relatie cu mediul, care să  unnărească  şi să  asigure indeplinirea obligaţ iilor prevăzute 

de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de 

legislaţia specifică  referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţ ide 

deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; 

4. controlează  şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează  ş i 

elimină  deşeurile rezultate din activităţile medieale;e)controlează  şi răspunde de colectarea, 

transportul, tratarea ş i eliminarca deşeurilor rezultate din activitătile medicale; 

5. poate delega atribuţiile menţ ionate către coordonatorul activităţ ii, de protecţ ie a sănătăţ ii în relatie cu 

mediul; 

6. aprobă  planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităti medicale pe baza regulamentelor 

interne, a codurilor de procedură  a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din 

unitatea sanitară  respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin; 

7. aprobă  planul de formare profesională  continuă  a angajatilor din unitatea sanitară  cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale. 

VII. În domeniul protecriei civile : 
- asigură  identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente 
periculoase; 
- stabileşte şi urmăreste indeplinirea măsurilor ş i a acţ iunilor de prevenire ş i de pregătire a interventiei, 

în funcţ ie de Incadrarea în clasificarea de protecţie civilă; 
organizează  ş i dotează, pe baza criteriilor de performanţă  elaborate de Inspectoratul General pentru 

Situaţ ii de Urgenţă, servicii de urgenţă  private ş i stabilesc regulamentul de organizare ş i funcţionare a 

acestora ori Incheie convenţ ii sau contracte cu alte servicii de urgenţă  voluntare ori private, care dispun 

de forţe ş i mijloace capabile să  intervină  operativ ş i eficace în cazul situaţ iilor de protecţ ie civilă; 
- participă  la exerciţ ii şi aplicaţ ii de protecţ ie civilă  şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, 

cvacuare, intervenţ ie, limitare ş i inlăturare a urmărilor situaţ iilor de urgenţă  deslăşurate de unităţ ile 

proprii; 
- asigură  gratuit fortelor de intervenţie chemate în sprijin 1n situaţ ii de urgenţă  echipamentele, 

substanţele, mijloacele ş i antidoturile adecvate riscurilor specifice; 
- organizează  instruirea ş i pregătirea personalului Incadrat ln muncă  privind protecţ ia civilă; 

- asigură  alannarea populaţ iei din zona de risc creată  ca urmare a activitătilor proprii desfăşurate; 
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- prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de 

protecţ ie civilă; 
- inştiinţează  persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc ş i le sernnalează, de indată, 

cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţ ii de protecţie civilă  la nivelul unităţii; 

- stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor regulile şi măsurile de 

protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport ş i depozitare; 

- incheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă  profesioniste sau 

voluntare; 
- menţ in în stare de funcţ ionare mijloacele de transmisiuni alarmare, spanile de adăpostire şi mijloacele 

tehn ice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, (in evidenţa acestora ş i le verifică  periodic; 

- indeplinesc alte obligaţ ii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele ş i organele abilitate. 
VIII. in domeniul incompatibilitătilor ş i al conflictului de interese sunt următoarele: 

1. depune o declaraţ ie de interese, precum ş i o declaraţ ie cu privire la incompatibilitMile prevăzute de 

lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţ ie, la Consiliului Judeţean laş i. 

2. actualizează  declaraţia prevăzută  la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă  de situaţia iniţială, în 

termen de maximum 30 de zile de la data apariţiel modificării, precum ş i a Incetării funcţillor sau 

activităţi lor; 
3. răspunde de afişarea declara(i ilor prevăzute de lege pe sitc-ul spitalului; 
4. depune declaraţie de avere 1n condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2. 

Art. 27 a) Atributille generale ale directorului medical conform 0.M.S.P.nr.1628/2007 
I. participă  la elaborarea planului de dezvoltarc a spitalului pc perioada mandatului, în baza propunerilor 
consiliului medical; 
2. participă  la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de 
servicii medicale al spitalului; 
3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, in vederea aprobării: 
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, in funcţie de reglementările în vigoare; 
b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultării cu sindicatele, 
conform lebii, 
4. participă  la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţ ionare, regulamentului intern ş i 
organigramei spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobare managerului ş i urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 
imbunătăţ irea calităţ ii serviciilor medicale ş i de Ingrijire, a condiţ iilor de cazare, igienă  şi alimentaţie, 
precum şi de măsuri de prevenire a infecţifior nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii publice; 
6. participă  la elaborarea proiectului bugetului de venituri ş i cheltuicli al spitalului, pe baza centralizării 
de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţi ilor şi 
compartimentelor din structura spitalului; 
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţ ia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pc secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de semii ş i compartimente 
pentru încadrarea in bugetul alocat; 
8. analizează, in domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea 
fondului de dezvoltare, pc care îl supune spre aprobare managerului; 
9. asigură. 1n domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici 
activităţ ii medicale, activităţ ii de Ingrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind 
activitatea de supraveghere, prevenire ş i control, pe care le prezintă  manageruluţi 	 
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10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi imbunătăţ irea activităţii 

spitalului, în concordanţă  cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiel, dezvoltarea 

tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică  medicale; 

I I. participă  la elaborarea planului de acţiune pentru situaţ ii speciale şi asistenţa medicală  în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţ ii de criză, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 
12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, intocmeşte, fundamentează  şi 

prezintă  spre aprobare managerului planul anual de achiziţ ii publice, lista investiţ iilor şi a lucrărilor de 

rcparaţii curente şi capitale carc unnează  să  se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi 

răspunde de 
13.analizează  trimestrial sau ori de căte ori este nevoie, în domeniul său dc responsabilitate, modul de 

Indeplinire a obligaţillor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de imbunătăţire a 

activităţii spitalului; 

14.întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire 

la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează  cu consiliul medical şi le prezintă  

managerului spitalului; 

15.participă  la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate, în condiţiile legii; 

16. participă  lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi 

şi a denumirii spitalului; 

18.panicipă  la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă  

secţ ici/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţ i ca anexă  la contractul 

secţiei/laboratorului/serviciului; 

19.participă, anual, la programe de perfecţ ionare 

Sănătate Publică  şi Management Sanitar; 

20. răspunde in faţa managerului spitalului public pentru Indeplinirea atribu(illor care îi revin; 

21. participă  la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 

b) Atribuţide specifice directorului medical sunt: 

1. în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează  şi răspunde de elaborarea la termen a 

propuncrilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de 

achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură  şi echipamente medicale, medicamente şi materiale 

sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

2. monitorizcază  calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţ ilor, şi elaborează, impreună  cu şefli de seetii, propuneri de imbunătăţire a activităţii 

medicale; 
3. aprobă  protocoale dc practică  medicală  la nivelul spitalului şi monitorizează  procesul de 

implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică  medicală  la nivelul întregului spital; 

4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale dcsfăşurate la nivelul secţillor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 
5. coordonează  implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

6. intocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, 

laboratoare şi servicii; 

7. avizează  utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, in 

condiţ iile legii; 

h_s 

2  S. r;.",L. 2022 	 

schimbarea sediului 

ai managementului 
de administrare al 

profesională  organizate de Şcoala Naţională  de 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	17/219 

8. asigură  respectarea normelor de etică  profesională  ş i dcontolog e medicală  la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
9. răspunde de acreditarca personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţ ia in vigoare; 
10. analizează  ş i ia decizii 1n situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 
foarte complicate care necesită  o durată  de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 

11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale 1n caz de dezastrc, epidemii ş i în alte 

situaţii speciale, 1n conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente ş i materialc sanitare la nivelul 

spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmazici şi a 

rezistenţei la medicamente; 
13. supervizează  respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţ ia medicală  a pacienţilor 

trataţ i, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
14, răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activitătilor medicale de 
prcventie, diagnostic, tratament ş i recuperare a procedurilor ş i tehnicilor prevăzute în protocoalele 

unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind 
cazarea, alimentatia ş i conditiile de igienă  oferite pc perioada ingrijirilor acordate; 
15. coordonează  activitatea de informatică  în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 
medicale, gestionării ş i utilizării eficiente a acestor date; 
16. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă  aplicabil, pentru 
asigurarea cond i(i ilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor ş i imbolnăvirilor profesionale. 
d) Atributiile directorului medical conform prevederilor Ordin 1101/2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire ş i limitare a infectiilor asociate asistenţei medicale in 
unitătile sanitare 
- asigură  şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă  a procedurilor şi protocoalelor de prevenire ş i 

limitare a infecţ iilor asociate asistcnţei medicale, a standardelor de sterilizare ş i sterilitate, asepsie ş i 
antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia ş i condiţ iile de igienă  oferite pe perioada 
îngrijirilor acordate; 
- răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de 
limitare a acestora; 
- răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor in unitatea sanitară; 
- Unplementează  activitatea de screening al pacienţilor în secţ ii de terapie intensivă  ş i alte secţ ii cu risc 
pentru depistarea colonizărilor/infecţillor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile 
programului naţ ional de supraveghere şi control al infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- controlează  şi răspunde pentru derularea activităţ ilor proprii ale serviciului/compartimentului de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- controlează  respectarea procedurilor ş i protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea ş i 
limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţ illor ş i serviciilor din unitate, în 
colaborare cu medici i şefi de secţie; 
- organizează  ş i controlează  evaluarea imunizării personalului impotriva HBV si efectuarca vaccinărilor 
recomandate personalului din unitatea medicală  respectivă  (gripal, HBV, altele); 
- controlează  şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală  la produse biologice pc 
secţ ii/compartimente şi aplicarea corectă  a măsurilor. 
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Art. 28 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI FINANCIAR CONTABIL 
a) Atribuţiile generale ale directorului financiar-contabil, după  caz, sunt conform O.M.S. nr. 

1628/2007 
b) AIribulfile specifice directorului financiar-contabil sunt: 

I. asigură  ş i răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activitătii financiare a 	conformitate 

cu dispoziţ iile legale; 
2. organizează  contabilitatea în cadrul unitătii, in confornitate cu dispoziţ iile legale, şi asigură  efectuarea 

corectă  şi la timp a Inregistrărilor: 
3, asigură  intocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţ iile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale ş i trimestriale; 
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţ i în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

5. asigură  executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor 

financiari aprobaţ i ş i respectarea disciplinei contractuale ş i financiare; 

6. participă  la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate; 
7. angajează  unitatea prin semnătură  alături de manager in toate operaţ iunile patrimoniale, avănd 

obligaţ ia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţillor legale; 

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, 

prccum ş i pentru situaţ ii de criză; 
9. participă  la organizarea sistemului informaţ ional al unităţii, unnărind folosirea căt mai eticientă  a 

datelor contabil ităţ i i; 
10. evaluează, prin bilanţ ul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 

11. asigură  îndeplinirea, in conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaîiilor unităţii către bugetul 

statului, trezorerie ş i terţi; 
12. asigură  plata integrală  şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat in spital; 

13. asigură  Intocmirea, circuitul ş i păstrarca documentelor justi fwative care stau la baza înregistrărilor 1n 

contabilitate; 
14. organizează  evidenţa tuturor creanţelor ş i obligaţillor cu caracter patrimonial care revin spitalului din 

contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare ş i urmăreşte realizarea la timp a acestora; 

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 

16. asigură  aplicarea dispoziţ illor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale ş i ia măsuri pentru 

ţinerea la zi ş i corectă  a evidenţelor gestionării; 
17. răspunde de indeplinirea atribuţ illor cc revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 

18. indeplineşte formele de scădere din evidenţă  a bunurilor de orice fel, în cazurile ş i condiţ ille 

prevăzute de dispoziţiile legale; 
19. impreună  cu directorul/serviciul administrativ intocmeşte ş i prezintă  studii privind optimizarea 

măsurilor de bună  gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste 

necesar,In scopul administrării cu eficienţă  maximă  a patrimoniului unităţii ş i a sumclor Incasate in baza 

contractului de furnizare servicii medicale; 
20. organizează  şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-

contabile din subordine; 
21. organizează  la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţi ilor legale inventarierea mijloacelor 

materiale în unitate. 
c) Atribuţiile directorului financiar-contabil în activitatea de prevenire şi combatere a infeepilor 

asociate activităţii medicale in unităţile sanitare publice: 
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- planificarea bugetară  în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
- derularea achizitillor ş i plătilor în conformitate cu legislatia; 
- evaluarea prin bilan(ul contabil al eficien(ei indicatorilor specifici. 

Art. 29. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI DE ÎNGRIJIRI 
a) Atributiile generale ale directorului de ingrijiri, după  caz, sunt confonn O.M.S. nr. 1628/2007 

b) Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt: 
I. controlează, prin sondaj, indeplinirea atributiilor prevăzute în fişa postului de către asistentii medicali 

şefi, asistentii medicali şi personalul auxiliar; 
2. organizează  intălniri de lucru cu asistentii medicali şefi de sectie/compartimente; 

3. monitorizează  calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor 
şi ia măsuri pentru imbunătătirea acesteia; 
4. monitorizează  procesul de implementare a ghidurilor ş i protocoalelor de practică  elaborate de Ordinul 

Asistentilor Medicali ş i Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătătii Publice; 

5. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali şefi de sectie, necesarul 

şi confinutul programelor de perfcctionare organizate 1n cadrul unitătii; 
6. analizează  ccrerile ş i avizează  participarea personalului din subordine la programele de educatie 

medicală  continuă  organizate în afara institutiei; 
7. colaborează  cu Ordinul Asistentilor Medicali ş i Moaşelor din România, cu institutiile de invătământ şi 
cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali; 
8. controlează  modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenti medicali; 
9. controlează  modul cum se asigură  bolnavilor internati un regim rational de odihnă, de servire a mesei, 

de igienă  personală, de primire a vizitelor şi păstrarca legăturii acestora cu familia; 
10. analizează  critcriile de majorare a salariilor, de acordare a premiilor pentru asistentii medicali şi 
personalul auxiliar, în functie de criteriile stabilite de comisia mixtă  patronat-sindicat; 
11. participă  la activitătile organizatifior profesionale şi/sau sindicale ale asistentilor medicali şi 

moaşelor, la solicitarea acestora; 
12. analizează  ş i participă  la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine; 
13. asigură  măsurile necesare pentru cunoaşterea de către intregul personal din subordine a regulilor de 
etică  profesională; 
14. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică  
aseptică  de către personalul din subordine; 
15. aprobă  programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar şi programarea 
concediilor de odihnă; 
16. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă  (portul echipamentului, evitarea 
aglomerării 1n saloanc); 
17. asigură  măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor 
legale privind normele generale de sănătate ş i securitate în muneă, regulamentul de organizare ş i 
functionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea 
infcctillor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activitătile medicale; 
18. asigură  măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asisternii medicali şi moaşe a legislatiei 
privind exercitarea profesillor de asistent medical şimoaşă. 
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c) Atributlile directorului de Sngrijiri in activitatea de prevenire ş i limitate a infectiilor asociate 
activitatii medicale : 
1. prelucrează  procedurilc ş i protocoalele de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale elaboratc 
de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de 
secţ ie şi răspunde de aplicarea acestora; 
2. răspunde de implementarea ş i respectarea precauţ iunilor standard şi specifice la nivelul unităţ ii 
sanitare; 
3. răspunde de comportamentul igicnic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică  
aseptică  de către acesta; 
4. controlează  respectarea circuitelor funcţ ionale din spital/secţie; 
5. verifică  starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă  ş i controlează  respectarea 
măsurilor de asepsie ş i antisepsie; 
6. propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 
prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată  de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului 
serviciului/coordonatondui compartimentului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
7. supraveghează  şi controlează  activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararca 
ş i distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectelc activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie 
etc; 
8. supraveghează  şi controlează  calitatea prestaţ iilor efectuate la spă lătorie; 
9. constată  ş i raportează  serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă  (alimentarc cu apă, instalaţii sanitare, incălzire) ş i 

ia măsuri pentru remedierea acestora; 
10. verifică  efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie ş i dezinfecţ ie în secţ ii; 
11. coordonează  ş i veritică  aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios ş i a măsurilor 
pentru supravegherea contacţilor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 
serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţ iilor asociate îngrijirilor medicale; 
12. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararca îmbolnăvirilor ş i urmăreşte realizarea 
acestei proceduri; 
13. semnalcază  medicului şef de secţ ie cazurile de boli transmisibile pe care le observă  în răndul 
personalului; 
14. instruieşte asistentele-şcfc asupra măsurilor de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale 
care trebuie implementate ş i respectate de vizitatori ş i personalul spitalului; 
15. coordonează  şi verifică  respectarea circuitului lenjeriei ş i al deşeurilor infecţioase ş i neinfecţ ioase, 
depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora; 
16. instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţ ie ş i comportamentului igienic, precum 
şi asupra respectării normelor de tehnică  aseptică  ş i propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 
17. organizează  ş i coordonează  procesul de claborare a procedurilor ş i protocoalelor de prevenire ş i 
limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale pe secţii, in funcţ ie de manevrele şi procedurile 
medicale identilicate cu risc pentru pacienţi, ş i se asigură  de implementarea acestora; 
18. răspunde de intocmirea ş i completarea registrului de monitorizare a infecţ iilor asociatc asistenţei 
medicale pe secţii ş i pe unitatea sanitară; 
19. răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expuncre accidentală  la produse biologice pe 
secţ i i/compartimente; 
20.organizează  şi răspunde de igienizarea ţ inutelor de spital pentru intreg personalul implicat în 
Ingrij irea pacienţ ilor, în mod gratuit ş i obligatoriu. 
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Art. 30 Atributiile comitetului director 

a) În conformitate cu prevederile O.M.S.P. nr. 921/2006 sunt: 
I. elaborează  planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale 

consiliului medical; 
2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale 

al spitalului; 
3. propune managerului, în vederca aprobării: 
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de )nunca, în func(ie de reglementările în vigoare; 
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii; 
4. elaborează  regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, 

în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

Imbunătăţirea ealitătii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţ ie, precum şi de măsuri 
de prevenire a infectillor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice; 

6. elaborează  proiectul bugetului de venituri ş i cheltutieli al spitalului, pe baza centralizarii de către 
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţillor ş i 
compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

7. urmă reşte realizarea indicatorilor privind execuţ ia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţ ii şi 
compartimente, asigurănd sprijin sefilor de secţ ii ş i compartimente pentru incadrarea în bugetul alocat; 

8. analizează  propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 

supune spre aprobare managerului; 
9. asigură  monitorizarea ş i raportarea indicatorilor specifici activităţ ii medicale, financiari, economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă  
managerului, conform metodologiei stabilite; 

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea ş i Imbunătăţirea 
activităţ ii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologi ilor medicale, ghidurilor ş i protocoalelor de practica medicale; 

11. elaborează  planul de acţ iune pentru situaţ ii speciale şi asistenta medicală  în caz de război, dezastre, 
atacuri teroriste, confliete sociale şi alte situaţii de criza; 

12. la propunerea consiliului medical, intocmeşte, fundamentează  ş i prezintă  spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţ ii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente ş i 
capitale care urmează  sa se realizeze intr-un exerciţ iu financiar, în condiţ iile legii, şi răspunde de 
realizarea acestora; 

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de indeplinire a obligaţ iilor asumate 
prin contracte ş i propune managerului măsuri de imbunatatire a activităţ ii spitalului; 

14. intocineşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţ ia bugetului de venituri ş i 
cheltuieli, pe care le analizează  cu consiliul medical ş i le prezintă  Consiliului Judetean lasi 

15. negociazaă  prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 
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16. se Intruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ma'orităţ ii membrilor săi ori a 

managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenta a cel puţin doua treimi din numărul membrilor să i, 

cu majoritatea absolută  a membrilor prezenţi; 
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea scdiului 

ş i a denumirii spitalului; 
18. negociază  cu şeful de secţ ie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de 

performanţă  ai managementului secţ iei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţ i ca anexa la 
contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 

19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribu(iilor care îi rcvin; 
20. analizează  activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează  raportul anual de 

activitate al spitalului. 
21. prezintă  Consiliului de Administratie informări trimestriale ş i anuale cu privirc la patrimoniul atlat 

in administrare ş i la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 

b) Conform Ordinului 1101/2016 atributiile Comitetului Director în activitatea de 
prevenire şi limitate a infecţiilor asociate activitatii medicale : 
- organizează  Comitetul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale ş i elaborează  regulamentul 

de funcţ ionare al acestuia; 
- se asigură  de organizarea ş i funcţionarea serviciuluRcompartimentului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale ş i/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice, 
- aprobă  planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
- asigură  condiţ iile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, 
prevenirea ş i limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- efectuează  analiza anuală  a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 
- verifică  şi aprobă  alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru 
supravegherea, prevenirea şi limitarca infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- se asigură  de imbunătăţ irea continuă  a condibilor de desfăşurare a activităţ ilor de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor; 
- se asigură  de derularea legală  a achizibilor ş i aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute in planul de 
activitate sau impuse de situaţ ia epidemiologică  din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţ ii lor 
de risc sau limitării infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- deliberează  ş i decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romănia, în urma sesizării pacienţ ilor 
sau in urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului 
angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de 
sănătate a asistaţ ilor prin infecţil asociate asistenţei medicale; 
- asigură  dotarea necesară  organiză rii şi funcţ ionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, 
stocarea, prelucrarea ş i transmiterea informaţ iilor privind infecţ iile asociate asistenţei medicale in 
registrul de monitorizare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale al unităţ ii; 
- asigură  condiţ iile de îngrijire la pacienţii cu infec(ii/colonizări cu germeni multiplurezistenţ i. 

c) in conformitate cu prevedereile Ordin 1226/2012 unitatca sanitară, în calitate de 
detinător de tleşeuri rezultate din activitătile medicale, prin Comitetul Director are obligatia: 
- să  nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri 
nepericuloase ş i să  separe deşeurile în vederea eliminării acestora; , 
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- 	să  tratezc deşeurile rezultate din activităţile medicale prin mijloace proprii în instalaţ ii de 

decontaminare termică  la temperaturi scăzute sau să  fie predate, pe bază  de contract de prestări de 

servicii, unor operatori economici autorizaţ i pentru tratarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, 
după  caz; 
- să  transporte ş i să  elinfine deşeurile rezultate din activităţ ile medicale prin predare, pe bază  de contract 

de prestări de servicii, numai operatorilor economici autorizaţi pentru transportul ş i eliminarea 

deşeurilor medicale; 
- să  desemneze o persoană, din răndul angajaţ ilor proprii, care să  urmărească  ş i să  asigure indeplinirea 

obligatiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilonproducătorilor de deşeuri; această  persoană  poate fi 
coordonatorul activităţ ii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul; 
- să  permită  accesul autorităţilor de inspeeţie ş i control la metodele, tehnologiile ş i instalaţ iile pentru 

tratarca ş i eliminarea deşeurilor medicale, precum şi la documentele care sc referă  la deşeuri. 

Art. 31 În cadrul Spitalului Clinic de Ofisţetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" laşi sunt constitu te ca 
structuri organizatorice ş i de coordonare: 

- Consiliul medical; 
- Consiliul etic; 
- Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control intern managerial; 
- Comisia de farmacovigilenţă  şi strategie terapeutică  ; 
- Comitetul de securitate si sanatatc in munca; 
- Comisia de disciplina; 
- Comisia pentru situaţii de urgenţă  ; 
- Comisia de codificare a cazurilor de boala si analiza DRG; 
- Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti; 
- Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă; 
- Comisia de etică  medicală  cu atribuţ ii în stabilirea conduitei terapeutice ; 
- Comisia de verificare a diagnosticului de patologie malfonnativă  fetală; 
- Comisia pentru analiza activitatii medicilor din unitate. 
- Comisia de stupefiante ş i psihotrope; 
- Comisia de alimentaţie şi dietetică. 
- Comisia de audit clinic; 

Art. 32 Consiliul medical funcţionează  în conformitate cu: 
- 	Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţ ii, cu modificările şi completănle 

ulterioare, art.186, alin. (l), art.186 alin. (4), lit. a- d. 
- O.M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor ş i competentelor Consiliului medical al 

spitalclor. 
Componenţa nominala a Consiliului medical este stabilită  prin decizie interna a managerului astfel: 

Director medical - preşedinte 
Medic şef secţie G I - membru; 
Medic şef sectie G 11 - membru; 
Medic şef sectie O 1 - membru; 
Medic şef secţie O II - membru; 
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Medic şef sectie O III - membru; 
Medic şef seeţie NN I - membru; 
Medic şef sectie NN II - membru; 
Medic şef sectie ATI - membru; 
Medic coordonator GROC şi Materno fetal- membru 
Şef laborator analize medicale - membru; 
Coordonator serviciu limitare infecţ ii asociate activităţ ii medicale - membru; 
Farmacist şef - membru; 
Coordonator Camera de gardă  - membru; 
Coordonator bloc operator - membru; 
Coordonator bloc naşteri -membru; 
Coordonator Ambulatoriu integrat - membru ; 
Coordonator spitalizare zi; 
Coordonator Serviciu anatomie patologică  - membru; 

- Coordonator Laborator Radiologie si Imagistică  Medicală  
- 	Director ingrijiri - secretar; 

Consiliul medical este condus de directorul medical. 
Principalele atriburii ale Consiliului medical sunt : 

I. imbunătăţeşte standardele clinice ş i modelede practică  in scopul acordării de servicii medicale de 
calitate in scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

2. monitorizează  ş i evalueaza activitatea medicală  destăşurată  în spital 1n scopul creşterii 
performanţelor profesionale ş i utilizării eficiente a resurselor alocate; 
3. inaintează  comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 
4. propune comitetului director măsuri pentru dczvoltarea şi imbunătăţ irea activităţ ii spitalului in 

concordanţă  cu nevoile de servicii medicale ale poptdaţiei ş i conform ghidurilor şi protocoalelor de 
practică  medicală; 
5. evaluează  necesarul de servicii medicale al populaţ iei deservite de spital şi face propuneri pentru 

elaborarea: 
- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
- planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţ ia de aparatură  şi echipamente medicale, 

medicamente ş i materiale sanitare; 
6. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

spitalului; 
7. participă  la elaborarea regulamentului de organizarc ş i funcţionare ş i a regulamentului intern ale 

spitalului; 
8. desfăşoară  activitate de evaluare ş i monitorizare a calităţii şi eficientei activităţ ilor medicale 

desfăşurate 1n spital, inclusiv: 
- evaluarea satisfacţ iei pacienţilor care beneticiază  de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul 

acestuia; 
- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă  în activitatea medicală; 
- prevenirea şi controlul infecţ iilor asociate activităţii medicale. 
Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG ş i cu serviciul de 

prevenire si limitare a infeeţ iilor asociate activităţii medicale de la nivelul spitalului; 
9. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoatele _de.pmetieri medicală  la nivelul 

spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
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10. elaborează  planul anual de Imbunătăţ ire a calitătii serviciilor medicale fumizate de spital, pe care 

îl supune spre aprobarc directorului general; 
11. înaintează  directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunătăţ irea 

activitătilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 
12. evaluează  necesarul de personal medical al flecărei secţii/laborator ş i face propuneri comitetului 

director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
13. evaluează  nccesarul liniilor de gardă  ş i face propuncri directorului general cu privire la structura 

ş i numărul accstora la nivelul spitalului, după  caz; 
14. participă  la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
15. înaintează  directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţ ionare 

continuă  a personalului medico-sanitar; 
16. face propuneri şi monitorizează  desfăşurarea activitătilor de educatie şi cercetare medicală  

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu institutiile acreditate; 
17. reprezintă  spitalul în relaţiile cu organizatii profesionale din ţară  şi din străinătate ş i facilitcază  

accesul personalului medical la infonnatii medicale de ultimă  oră; 

18. asigură  respectarea normelor de etică  profesională  şi deontologie medicală  la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din Romănia; 
19. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activitătilor medicale 

desfăşurate în spital,In conformitate cu legislatia in vigoare; 
20. analizează  şi ia decizii în situaţ ia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită  o durată  de spitalizare mult prelungită, morţ i subite etc.); 

21. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi în alte situaţ ii speciale; 
22. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 

vederea unei utilizări judicioasc a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmazici şi a rezistentei la 

medicamente; 
23. supervizează  respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală  a 

pacienţ ilor trataţi, asigurarea confidenţ ialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

24. avizcază  utilizarea bazei de date medicalc a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, în 

condiţii le legi i; 
25. analizează  şi soluţ ioncază  sugestiile, scsizările ş i reclamaţ ille pacientilor trataţ i în spital, 

referitoarc la activitatea medicală  a spitalului; 
26. elaborează  raportul anual de activitate medicală  a spitalului, in conformitate cu legislatia în 

vigoarc. 

Art. 33. Consiliul etic funcţionează  in conformitate cu : 
Ordinul MS nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează  
în cadrul spitalelor publice; 
Componema nominală  a Consiliului Etic este stabilită  prin decizie internă  astfel: 

- 1 reprczentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; 
- 3 reprezentanti aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decăt personalul cu integrare clinică; 
- 2 reprezentanţ i aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 
- 1 rcprezentant ales al asociaţi ilor de pacienţi. 

Consiliul de etică  se întruneşte lunar sau ori de cate ori apar noi sesizări ce necesită  analiză  de 

urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel_puţin 4 dintre membrii acestuia. 
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Atributiile Consiliului etic sunt următoarcle: 
a) promovează  valorile etice în răndul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unitărti 

sanitare; 
b) identifică  şi analizează  vuMerabilităţ ile etice şi riscurtle apărute, propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corup(ie la nivelul unitărti sanitare; 
c) formulează  şi inaintează  managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etica 
d) analizează  şi avizează  regulamentul de ordine interioară  al unitărti sanitare şi poate face propuneri 

pentru imbunătăţirea acestuia; 
e) formulează  punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţil sanitare; 

t) analizează  din punct de vedere etic situa(iile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 
medicale. in situarta în care un cadru medico-sanitar reclamă  o situaţ ie de dubiu etic ce vizează  propria 
sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă  
solicitarea s-a rcalizat anterior actului medical la care se face referire; 
g) primeşte, din partea managerului unitărti sanitare, sesizările făcute în vederea solutionării. 

h) analizează  cazurile de incălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţ ia pacient-cadru 

medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legisla(ia în vigoare; 
i) verifică  dacă  personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin condulta sa, încalcă  drepturile pacienrtlor 

prevăzute în legislarta specifică, pe baza sesizărilor primite; 
j) analizează  sesizările personalului unită{ii sanitare în legătură  cu diferitele tipuri de abuzuri săvasşite de 

către pacien(i sau superiori ierarhici. in măsura in care constată  incălcărt ale drepturilor personalului, 
propune măsuri concrete pentru apărarca bunei reputarti a personalului; 
k) analizează  sesizările ce privesc nerespectarea demnită(rt umane ş i propune măsuri concrete de 
sol uţ ionare; 
I) emite avize referitoare la incidentele de etică  semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; 
m) emite hotărărt cu caracter general ce vizează  unitatea sanitară  respectivă; 
n) asigură  informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătărti 
şi a petentului privind conţ inutul avizului etic. Managerul poartă  răspunderea punerrt în aplicare a 
solurtilor propuse; 
o) aprobă  continutul comunicărilor adresate petenţ ilor, ca răspuns la sesizările acestora; 
p) inaintcază  către organele abilitate sesizările ce privesc plărtle informale ale pacienţilor către 
personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condrtionare a acordării serviciilor medicale de 
obrtnere a unor foloase, 1n cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform 
atribuţiilor de serviciu; 
q) sesizează  organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră  că  aspectele dintr-o speţă  pot face 
obiectul unei infrac(iunk dacă  acestca nu au fost sesizate de reprezentanţ ii unită(ii sanitare sau de către 
petent; 
r) aprobă  conţ inutul rapoartelor bianuale ş i anuale intocmite de secretarul consiliului de etică; 
s) redactează  Anuarul etic, carc cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul 
anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţ ia angajartlor, constituind în timp un manual de bune 
practici la nivelul unităţ ii sanitare respective; 
t) analizează  rezultatele aplicării chestionarului de evaluarc, parte a mecanismului de feedback al 
pacicntului. 
tică; 

La fiecare şedinţă  a consiliului de etică  se intocmeşte un proces-verbal care reflectă  activitatea 
dcsfăşurată  ş i deciziile luate. 
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Art. 34 (1) Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică  a dezvoltării 
sistemului de control intern managerial funetionează  conform prevederilor art.3 din Ordin 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice cu modificările ş i 

completările ulterioare în unnătoarea componentă  stabilită  prin decizie internă  : 
a) Preşedinte: Director medical 
b) Membri: 

- Director financiar contabil; 
- 	Director îngrijiri; 

Director administrativ; 
Coordonator serviciul dc prevenire şi linutare a infectiilor asociatc activitătii medicale 
Şef sectie Ginecologie I; 
Şef sectie Ginecologie II: 
Şef sectie Obstetrică  I; 
Şef sectie Obstetrică  II; 

- Şef sectie Obstetrica III; 
Şef sectie ATI; 
Şef sectie Neonatologie I; 
Şef seetie Neonatologiell; 
Coordonator Ambulatoriu Integrat; 
Coordonator GROC; 
Coordonator Bloc Operator; 
Coordonator Bloc Nasteri; 
Coordonator Camera de Gardă; 
Coordonator spitalizarc zi; 
Şef Laborator Analize Medicale; 
Coordonator Serviciu de Anatomie Patologică; 
Coordonator Laborator Radiologie şi Imagistică  Medicală; 
Farmacist sef; 
Coordonator Statistica şi Informarc Medicală; 
Şef serviciu Achizitii ş i aprovizionare; 
Şef serviciu contabilitatc; 
Şef serviciu RUNOS; 
Consilier Juridic; 

c) Comisia de monitorizare este asistată  de un secretariat tehnic care este asigurat de serviciul de 
management al calitătii; 

Preşedintele comisiei de monitorizare asigură  conducerea şedintelor, conform ordinii de zi, ş i 
aprobă  minutele şedintelor ş i, după  caz, hotărările acestora. 

La solicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare pot participa ş i alte persoane în calitate de 
invitati. 

Solicitările preşedintelui Comisiei adresate conducătorilor dc structuri din cadrul Spitalului Clinic 
Obstetrică  Ginecologie „Cuza Vodă" şi/sau subordonatilor acestora, reprezintă  sarcin i de serviciu. 

in situatia in care Preşedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la şedinte, acesta 
va fi suplinit de către unul din membrii com isiei, numit în scris de către Preşedinte. 
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in situaţ ia 1n care un mcmbru al Comisiei, din motive obiective şi cu inştfintarea în prealabil a 
Preşedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la şedin(e, acesta poate fi suplinit de către o persoană  
desemnată  de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte. 

Comisia de monitorizare are următoarele atribuţ ii: 
a) elaborează  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului Clinic 

Obstetrică  Ginecologie „Cuza Vodă", program care se actualizează  anual; 
b) coordonează  procesul de actualizare a obiectivelor generalc şi specifice, a activităţilor 

procedurale a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a 
situaţ iei procedurilor şi a sistemului de monitorizare ş i de raportare, respectiv către conducătorul unită(ii; 

c) anual, comisia analizează  ş i prioritizează  riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 
obiectivelor unităţii, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de tolerantă  la risc 

d) intocmeşte anual sau ori de căte ori este neccsar informărt, situaţii centralizatoare asupra 
stadiului implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern manangerial, care se transmit 
entităţilor ierarhic superioare, cu Incadrarea în termenele prevăzute de lege. 

Modul de organizare şi de lucru al Comisiei dc monitorizare se află  în responsabilitatea 
presedintelui acesteia şi se stabileşte prin Regulament de organizare ş i funcţionare al Comisiei, care se 
actualizează  ori de căte ori este cazul. 

Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: 
Pe baza Registrului de riscuri de la nivelul unităţ ii propune profilul de risc ş i limita de toleranţă  
la risc; 

- Elaborează  anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la 
nivelul 

- Elaborează  o informare către conducătorul unităţii, aprobată  de preşedintele Comisie de 
monitorizare, privind desfitşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea 
performantelor la nivelul unitătii; 
Analizează  procedurile din punct de vedere al respectării conformităţii cu structura minimală  
prevăzută  in procedura documentată. 

Art. 35 Comisia de farmacovigilentil functionează  in confonnitate cu dispoziţiile art.5 alin.(16) din 
Ordin 1384/2010 cu modificările şi completările ulterioare în baza deciziei emisă  de managerul unităţ ii. 

Comisia de farmacovigilentă  are următoarele atributii: 
- Monitorizează  cazurile ş i frecventa reacţiilor adverse in tratamentul pacienţilor cu produse 

medicamentoase; 
- Identifică  factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente; 
- Evaluează  avantajele administrăni unor medicamente pentru pacientli internaţ i; 
- Evită  intrebuinţarea eronată  şi abuzul dc produse medicamentoase; 
- Verifică, prin sondaj, modul de stabilire a medicaţ iei pentru pacienţ ii internaţ i ş i evidenţ ierca 
acesteia; 
- Promovcază  utilizarea medicamentelor 1n condiţ ii de sigurantă  ş i eficacitate; 
- incurajează  raportarea reactiilor adverse şi transmiterea lor către farmacistul şef prin completarea 
Fişei de raportare spontană  a reactiilor adverse pentru profesionişti in domeniul sănătăţii. 

in funcţ ic de cazurile analizate vor fi convocate la şedintele comisiei ş i alte persoane cu sarcini 
specifice ş i responsabilităti la propuncrca, Preşedintelui comisiei. 

‘,,,. 	75 	/2027 	 
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Art. 36 Comisia medicamentului funcţ ionează  în conformitate cu prevederile art. 50 din Ordinul 
Ministerului Sanatatii nr. 444/2019- nentru aprobarea Normelor privind inflinţatea, organizarea ş i 

funcţionarea unităţilor farmaceutice; 
Componenţa comisiei medicamentului a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului. 

Comisia medicamentului are următoarele atributii principale: 
- Analizează  necesarul ş i consumul de medicamente şi propune măsuri care să  asigure 

tratamentul corespunzător al pacienţilor cu incadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această  
destinaţ ie. 
- Stabileşte o listă  de medicamente de bază  obligatorii care să  fie în permanenţă  accesibile în farmacia 

spitalului; 
- Stabileşte o listă  de medicamente care se achiziţionează  in mod facultativ, la cazuri bine selecţ ionate 

şi documentate medical, pe baza de referat; referatul trebuie să  prezinte criteriile pe baza cărora se face 

recomandarea, susţinută  cu buletine de analiză  ş i recomandări de la experţ i; 

- Analizează  referatele de necesitate trimise direcţiunii in vederea aprobării şi verifică  să  fie avizate de 

medicii specialişti corespunzători profilului de aeţiune al medicamentului solicitat 

- Verifică  permanent stocurile de medicamente pentru a- preveni disfuncţ iile în asistenţa medicală; 

- Verifică  ritmic cheltuielile pentru medicamente; 
- Elaborează  ghiduri terapeutice pe profiluri de spccialitate medicală  bazate pe bibliografic naţ ională  ş i 

internaţ ională  ş i pe condiţ iile locale; 
- Comisia poatc solieita rapoarte periodice de la şef i de secţie privind administrarea de medicamente in 

funcţie de incidenţa diferitelm afecţ iuni: 
- Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special, în cazul cănd acel 

tratament se consideră  inutil; 

Art. 37 Comisia de analiza a deceselor funcţ ionează  in conformitate cu : 

-Dispoziţille art.5 alin.(16) din Ordin 1384/2010 cu modificările ş i completările ulterioare 
-Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor 

de la cadavre în vedcrea transplantului republicată; 
- H.G.R. nr. 451/2004 pentru aprobarea nomielor metodologice de aplicare a Legii 
nr.104/2003. 

Componenţa comisiei de analiza a deceselor intraspitalieeşti a fost stabilită  prin decizie internă  a 

managerului. 
Comisia de analiză  a deceselor are următoarele atributii principale: 
a) analizează  periodic, o dată  pe lună, sau de câte ori este nevoie, numărul deceselor înregistrate în 

activitatea spitalului, astfel: 
- Numărul deceselor in totalitate; 
- Numărul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului; 
- Numărul deceselor intraoperatorii; 
- Numărul deceselor la 48 de ore de la interven(ia operatorie; 

b) analizează  motivele medicale care au dus la decesul pacien(lor, cuprinse in FOCG şi Certificatul de 

deces; 
c) in situaţ ia in care se constată  un deces survenit ca unnare a ac(iunii personalului medieal(malpraxis) 

prezintă  cazul conducerii spitalului in vederea luării de măsuri necesare; 
d) Redactează  un proces verbal de şedinţă  în care consemnează  rezultatcle activităţii,prezentănd 

concluziilc analizei; 

(3 
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Comisia de analiză  a deceselo intraspitaliceşti se va întruni ori de căte ori este nevoie dar nu mai puţin o 

dată  pe trimestru. Procesele verbale ale şedintelor Comisiei de analiză  a deceselor intraspitalice5ti vor fi 

înaintate spre analiza Managerului/Directorului medical. 

Art. 38 Comisia de codificarea cazurilor de boala şi analiză  DRG funcţionează  în conformitate cu: 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Ordin 1384 /2010 cu modificările ş i completările ulterioare: 

- Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate privind Regulile de validare a cazurilor 

spitalizate in regim de spitalizare continuă  şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate 

pentru care se solicită  revalidarea; 
- Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. 
Componenţa comisiei s-a stabilit prin decizie internă  a managerului. 
Atributfile Comisici de codificarea cazurilor de boală  şi analiză  DRG sunt următoarele: 

- Analizează  toate cazurile nevalidatc, iar cele care pot 11 revalidate sunt transmise secţiel in vederea 

remedierii deficienţelor ş i transmiterii lor compartimentului de Statistică  pentru raportarca 

acestora spre revalidare; 
- Analizează  modul de codificarc 1n vederea imbunătăţ irii indicelui de complexitate; 

- Analizează  corectitudinea codificarii în sistem D.R.G.; 
- Instruieşte permanent personalul medical implicat în codificarea în sistem D.R.G. 
- Urmăreşte corectarea şi completarea datelor necompletate din foile de observaţie pentru obţinerea 

unui procentaj maxim al cazului respective în sistem DRG; 
- Participă  la implementarea, sistematizarea, prelucrarea şi evaluarea măsurilor pentru creşterea 

numărului cazurilor care bencticează  de spitalizare de zi în conformitate cu Ordin Casa Nationala 

de Asigurări Sociale de Sănătate; 
- UmOreste concordanţa între indicele de concordanţă  a diagnosticului la intemare cu diagnosticul 

la externare; 

Art. 39 Comitetul de Prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale funcţ ioneaza in baza 

prevederilor Ordin 1101/2016 şi O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţ ia şi sterilizarea în unităţ ile sanitare în următoarea componenţă  stabilită  prin decizie 

internă  a managerului: 

Şef serviciu de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- Medic responsabil cu politica de utilizarc a antibioticelor; 
- Director Medical; 

Director ingrijiri; 
Farmacist şef 
Medic primar medicină  de laborator; 
Şef secţie Ginecologie I; 
Şef secţie Ginecologie II; 
Şef secţie Obstetrică  I; 
Şef secţie Obstetrică  II; 
Şef secţie Neonatologie I; 
Şef secţ ie Neonatologie II; 
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Şef secţ  e ATI; 
Coordonator Bloc Operator; 

Coordonator Bloc Naşteri; 
- Coordonator Camra de Gardă; 

Coordonator GROC; 
- Coordonator spitalizare zi; 
- Coordonator ambulatoriu integrat; 

- 	$ef laborator. 

Atributdle Comitetul de Prevenire a infectinor asociate asistentei medicale sunt următoarele : 

- elaborează  şi Maintează  spre aprobarea Comitetului director planul anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţ iilor nosocomiale; 

- monitorizează  condiţ iile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţfilor nosocomiale; 

- urmăreşte indeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmăreşte rezultatele obţinute, eficienţa 

economică  a măsurilor; 
- face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării 

activităfilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţfilor 

nosocomiale şi Imbunătăţirea continuă  a condiţ iilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tchnico-

materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţii nosocomiale ; 

- urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţ ilor; 

- urmăreşte organizarea şi funcţ ionarea sistemului informaţional pentru Mregistrarea, stocarea, 

prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţille nosocomiale; 

- inaintează  propunerile de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţ filor asociate asistenţei 

medicale Manageridui/Comitetului director; 

- urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi 

controlul infecţ iilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, in 

colaborare cu responsabilul coordonator al activităţil specifice şi cu medicii şeti de secţ ie; 

- verifică  şi urmăreşte evidenţa internă  şi informaţ iile transmise eşaloanclor ierarhice, conform legii sau 

la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 

epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie din unitate; 

- propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională  de 

special fiate şi intervenţ ie în focarele de infecţie nosocomială; 
- urmăreşte si asigura utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de 

prevenţ ie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute in protocoalele 

unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respective a normelor privind 

cazarca, alimentaţ ia şi condiţiile de igienă  oferite pe perioada Ingrfiirilor acordate; 

- urmăreşte asigurarca aplicării Precaufiunilor universale şi izolare specială  a bolnavilor; 

- evaluează  şi monitorizează  respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a 

respectării regulilor de tehnică  aseptică  de către acestea ; 

- monitorizează  circulaţ ia germenilor în spital, menţ ine legătura cu laboratorul de microbiologie şi 
sesizănd orice modificare; 
- monitorizează  respectarea circuitelor funcţ ionale din spitarsecţ ie în funcţ ie de specific; 

- monitorizează  respectarea stării de curăţenie din secţ ie, de respectarea normelor de igienă  şi 

antiepidemice; 

\ 	 25 Nti' 	2022 

 



Spitalul Clinic de 

Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	32/219 

- inaintează  propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu materiale necesare 

prevcnirii infecţ iilor nosocomiale şi menţ inerii stării de igienă; 
- monitorizează  respectarea măsurilor dc asepsie şi antisepsie; 

- monitorizează  igiena bolnavilor şi a insoţitorilor şi face educaţia sanitară  a acestora; 

- instruicşte personalul din spitalului asupra ţ inutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra 

respectării normelor de tehnică  aseptică  
- urmăreşte frecvenţa infecţi ilor nosocomiale şi evaluează  factorii de risc 

- evaluează/urmăreşte/instruieşte personalul privind utilizarea obligatorie în activitatea curentă, la toate 

componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi 

tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi 

antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţ iile de igienă  oferite pe perioada 

Ingrifirilor acordate, cu respectarea normelor tchnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 

unităţ ile sanitare conform O.M.S. nr. 261/2007; 

Art. 40 Comisia de transfuzie şi hemovigilentă  din cadrul spitalului funcţionează  în conformitate cu: 

- OMS nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenta, 
de asigurare a transabilitatii , precum si a Regulamentului privind sistemul de inregistrare si 
raportare in cazul aparitici de incidentc si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de 
sange si componente sanguine umane cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ordin MS nr 1224/2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea unitatii de transfuzie 

sanguina din spitale. 
Ordin 17/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nublice nr.  

1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de 

asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de inregistrare şi raportare 

în cazul apariţ iei de inc idente şi reacţ i i adverse severe legate de colecta şi administrarea de sange 

şi de componente sanguine umane. 
Componenţa cornisici a fost stabilită  prin decizie intemă  . 
Responsabilitatile comisici de transfuzie si hemovigilenta din spital : 

a) Verifică  dacă  dosarul medical/foala de observa(ie al/a pacientului cuprinde documentele 

menţ ionate în anexa nr. 1 şi, după  caz, în anexa nr. 2- partea A şi în anexa nr. 3 - partea A din 

Ordin 1228/2006 cu modificările şi completarile ulterioare; 

b) Se sesizează  în legătură  cu orice problemă  privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor 

pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei; 

c) Verifică  condiţ file de preluare, de stocare şi distribu(ie a depozitelor de sănge din unitatea dc 

transfuzie sanguină  a spitalului; 

d) intocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului 

judeţean dc hemovigilenţă; 
e) Transmitcrea coordonatorului judeţean de hemovigilenţă  şi inspecţ iilor sanitare de stat judeţene 

şi a municipiului Bucureşti rapoartele, conform anexei nr. 3 - partea A şi anexei nr. 4 - partea A 

din Ordin 1228/2006 cu modificările şi completarile ulterioare; 

f) Participă  la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în 

producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sănge sau produs 

sanguin primitor); 
g) Transmiterea coordonatorului judeţean dc hemovigi lenţă, autoritaţ ilor de sănătate publică  şi 

inspecţ iilor sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti rapoarte, conform anexei nr. 3 - 

partea C şi anexei nr. 4 - partea B din Ordin 1228/2006 cu modificările şi completarile ulterioare 
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h) Monitorizarea nivelulu de asigurare a securitatii ransfuzionale la nivelul spitalului; 

i) Elaborarea si implementarea docutnentatiei necesare aplicarii in practica din spital a ghidurilor 
de utilizarc clinica a sangelui total si a componen elor sanguine 

j) Evaluarca nivelului de pregatire profesionala in domeniul transfuziei sanguine a tuturor 
categoriilor de personal implicate in activitatea de transfuzie sanguina din spital; 

k) Monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în sectiile spitalului; 
1) organizarea şi monitorizarea functionării sistemului de hemovigilentă  la nivelul spitalului şi 

colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial in analiza reac(iilor şi ineidentelor adverse severe; 

m) Elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea califătii din spital, a 

sistemului de calitate in unitatea de transfuzie sanguină  din spital şi la nivelul sectiilor, privind 

activitatea de transfuzie sanguina. 

Art. 41 Comisia de stupetiante si psihotrope functionează  in conformitate cu : 
- Legca 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor şi preparatelor stupeflante şi 

psihotrope; 
- HG 1915/2006 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

339/2005; 
Desemnarea membrilor comisiei s-a stabilit prin decizie internă  a mangerului 
Atributiile comisiei de stupefiante şi psihotorpe sunt : 

Trimestrial va verifica modul de păstrare a stupefiantelor, evidenta, circuitul ş i existenta 

delegatiilor personalului desemnat să  ridice şi să  transporte medicamentele. 
Va incheia un proces-verbal în care vor ti consemnate toate constatările făcute ş i va informa 

conducerea spitalului despre aceste constatări; 
- Supraveghează  aplicarea ş i respectarea procedurii privind distrugerea produselor 

medicamentoase; 
- Prezintă  conducerii informări privind respectarea legislatiei, evidenta şi gestionarca 

stupetiantelor. 

Art. 42Comisia de disciplină  functioneaza in conformitate cu: 
- Legea nr. 95/2006 privind reformă  in domeniul săntitătii , cu modificările şi completările ulterioare; 
O.M.S.P. nr.921/2006 privind stabilirea atributillor Com itetului Director din cadrul spitalului public ; 
- Legea nr.53/2003, republicată  cu modificările şi completările ulterioare. 

Desemnarea nominală  a membrilor Comisiei de disciplină  s-a stabilit de către Comitetul Director al 
spitalului, iar num irea membrilor Comisiei de disciplină  s-a stabilit prin decizie internă  a Managerului . 

Atribuţiile comisiei de disciplină: 
1. Stabilirea imprejurărilor in care fapta a fost săvârşită; 
2. Analiza gradului de vinovătic a salariatului precum ş i consecintele abaterii 

disciplinare; 
3. Verificarea eventualelor sanctiuni disciplinare sufcrite anterior de salariat; 
4. Efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 
5. Stabilirea sanctiunii ce unnează  a fi aplicată. 
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Procedura cercetării disciplinare este următoarea: 

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură  nu poate fi dispusă  mai înainte de efectuarea unei 

cercetări disciplinare prealabile, inclusiv avertismentul scris. 

1. Odată  cu luarea la cunoştinţă  de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea fi 

considerată  abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară, ce va fi intocmită  de 

consilierul juridic al unitatii. 

2. Decizia de cercetare disciplinară  trebuie să  descrie acţ iunea şi inacţ iunea cercetată, data 

producerii acesteia, prevederile avute în vedere ca fiind incălcate, cine a făcut scsizarea, data şi ora la 

care are loc audicrea din partea comisiei de cercetare disciplinară. 

3. Decizia de cercetare disciplinară  se comunică  celui cercetat cu semnătură  de primire, comisiei 

de cercetare disciplinară  şi sindicatului din care face parte salariatul. in cazul 1n care salariatul refuză  

primirea, aceasta va fi trimisă  prin scrisoare recomandată  la domiciliul sau reşedinţa acestuia. 

4. Comisia de cercetare disciplinară  se Intruneşte în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la 

data la care a fost sesizată  de conducerea unităţii cu privire la savărsirea unor acţ iuni sau inacţ iuni care 

au incălcat normele de disciplină  în muncă. 

5. 1 se va acorda salariatului un termen de două  zile lucrătoare pentru a-şi formula, într-o notă  

explicativă, apărarea 1n scris şi pentru a prezenta noi probe în apărarea sa, inclusiv martori, ce se vor 

depune in atentia comisiei de cercetare disciplinară  prin intermediul secretariatului Spitalului Clinic de 

Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" laşi. 

6. Preşedintele comisiei de cercetare disciplinară, prin intermediul secretarului comisiei, va 

convoca, în scris, salariatul care a săvârşit o abatere disciplinară. 

Convocarea trebuie să  conţină  1n mod obligatoriu: 

-Numele şi prenumeic salariatului; 

-1.ocul de muncă; 
-Data, ora şi locul unde este convocat; 
-Motivul pentru care este convocat; 

-Mentiunea că, in caz de neprezentare, fără  un motiv obiectiv, se va dispune sancţ ionarea, fără  

efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
Convocarea va fi redactată  in dublu exemplar şi va fl comunicată  fie direct salariatului, caz în 

care va fi pus să  semneze de primire şi să  specifice data la care a primit-o, fie prin poştă  cu confirmare 

de primire sau prin poşta electronică. 
Convocarea va fi comunicată  salariatului, cu cel putin 5 zile lucrătoare Mainte de data întrunirii 

comisiei de cercetare disciplinară. 

7. Neprczentarea salariatului la convocarea făctită  în vederea desfăşurării cercetării disciplinare 

prealabile, fără  un motiv obiectiv, dă  dreptul angajatorului să  dispună  sancţionarea, lără  realizarea 

cercetării disciplinarc prealabile. 
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8. in cazul în care sala iatul convocat nu se prezintă  in fata comisiei, acest fapt se va mentiona în 

procesul verbal încheiat în cadrul şedinjei comisiei de cercetare disciplinară. 

9. in funcţ ie de complexitatea faptelor, vor putea fi convocate si alte persoane care pot contribui 

la cercetarea disciplinară. 
Convocarea acestor persoane se face după  aceleaşi reguli care se aplică  salariatului care a 

săvărş it abaterea disciplinară. 

10. In baza notelor explicative, comisia de cercetare disciplinară  analizează  ş i in functie de 

gradul de vinovătie, Imprejurările în care a fost săvarş ită  fapta, consecintele abaterii disciplinare, 

comportarea generală  in serviciu a salariatului, eventualele sanetiuni suferite anterior, şi conform 

Regulamentului de Ordine Interioară, va face propunerea de sanctionare în baza căreia se va emite 

decizia de sanctionare. 
11 . in cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să  formuleze ş i să  sustină  

toate apărările în favoarea sa şi să  ofere persoanei imputernicite să  realizeze cercetarea toate probele şi 

motivatiile pe care le consideră  necesare, precum şi dreptul să  fie asistat ori reprezentat, la cererea sa, de 

către consultant extern specializat in legislatia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este. 
12. Sanctiunile disciplinare se aplică  potrivit legii. 

13. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisă  în formă  scrisă, in 

termen de 30 dc zile calendaristice de la data luării la cunoştintă  despre săvârşirea abaterii disciplinare, 

dar nu mai tărziu de 6 luni de la data săvărşirii faptei. 

14. Decizia de sanctionare se comunică  personal salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii 

ei ş i produce efecte de la data comunicării. 
Comunicarea se predă  personal salariatului, cu semnatură  de primire, ori în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinja comunicată  de acesta. 

15. Decizia dc sanctionare poate fi contestată  de către salariat la instantele de judecată  
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Salariatilor nu li se poate aplica, pentru o faptă  care constituie abatere disciplinară, decăt o 

singură  sanctitine, chiar dacă  cu acest prilej au fost incălcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este 

interzisă  aplicarea de sancjiuni colective intregului personal al spitalului sau al unui compartiment de 
muncă  pentru abaterile disciplinare ale unci persoane din colectiv. 

Art. 43 Comitctul de securitate ş i sănătate în muncă  functionează  în conformitate cu: 
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătătii componentele activităţ ilor medicale de 

preventie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele 

unită jii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind 
cazarea, alimentatia ş i condijiile de igienă  oferite pe perioada ingrijirilor acordate, cu respectarea 
normelor tehnice privind curătarea, dezinfccjia şi sterilizarea in unitătile sanitare conform O.M.S.nr. 

961/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securită(ii ş i sănătătii in muncă; 

; 
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- H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor - Legii 
securitătii şi sănătăţ ii în muncă  nr. 319/2006 ; 
- H.G.R. nr 955 / 2010 pentru modiflearca ş i completarca H.G.R. 1425 / 2006; 
- Hotararea 1091/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
- Legea nr 418 / 2004 Statutul Medicului de Medicina muncii 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  a fost stabilit prin decizie internă  a managerului 

astfel: 
• Manager - Preşedinte; 
• Şef depozit — reprezentant angajati; 
• Asistent medical coordonator Ambulatoriu Integrat - reprezentant angajaţi; 
• Şef serviciu administrativ — reprezentant angajaţi; 
• Referent specialitate RUNOS - reprezentant angajaţ i; 
• Director ingrijiri — reprezentant angajator; 
• Asistent medical şef Bloc Nasteri - reprezentant angajator; 
• Electrician- reprezentant angajator 
• Medic de medicina a muncii - membru; 
• Lucrător desemnat de protectie şi prevenire in domeniul securităţ ii ş i sănătăţ ii in 

muncă  - secretar; 

Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă  are ca scop implicarea salariatilor in elaborarea şi 
aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii ş i are următoarele atribuţ il : 

- analizează  şi face propuneri privind politica de securitate ş i sănătate în muncă  ; 
- aprobă  programul anual de securitate ş i sănătate în muncă  ; 
- urmăreşte realizarea planului de prevenire ş i protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al imhunătăţirii conditiilor de muncă; 
- analizează  introduccrca de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luănd în considerare 

consecinţele asupra securitătii ş i sănătătii, lucrătorilor, ş i face propuneri în situaţ ia constatării anumitor 
deficienţe; 

- analizează  alegerea, cumpărarea. Intretinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 
echipamentelor de protecţ ie colectivă  ş i individuală; 

- analizează  modul de indeplinire a atributillor ce revin serviciului extern de prevenire ş i protectie, 
precum şi menţ inerea sau, dacă  este cazul, inlocuirea acestuia; 

- propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, tinănd seama de prezenta grupurilor sensibile 
la riscuri specifice; 

- analizează  cererile formulate de lucrători privind conditille de muncă  şi modul în care iş i 
indeplinese atributiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 

- urmăreşte modul în care se aplică  şi se respectă  reglementările legale privind securitatea ş i 
sănătatea in muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă  ş i inspectorii sanitari; 

- analizează  propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă  şi a Imbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru imbunătăţ irea condiţ illor de muncă  ş i propune introducerea acestora in 
planul de prevenire şi protectie; 

- analizează  cauzele produccrii accidentelor de muncă, Imbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor 
produse ş i poate propune măsuri tchn ice în completarea măsurilor dispuse in urma cercetării; 

- efectuează  verillcări proprii privind aplicarea instrucţ iunilor proprii ş i a celor de lucru ş i face un 
raport scris privind constatările făcute; 
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- dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă  de către 

conducătorul unitătii cel putin o dată  pe an, cu privire la situatia securitătii şi sănătătii în muncă, la 

actiunile care au fost Intreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru 

planul de prevenire şi protectie ce se va realiza în anul unnător; un exemplar din acest raport trebuie 

prezentat inspectoratului teritorial de protectie a munci i; 

- analizează  factorii de risc de accidentare şi imbolnăvire profesională, existenti la locurile de 

muncă; 
- verifică  aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 

protectie, tinănd seama de factorii de risc identificati; 

- verifică  reintegrarea sau mentincrea în muncă  a salariatilor care au suferit accidente de muncă  

ce au avut ca efect diminuarea capacitătii de muncă; 

Art. 44 Comisia de analiză  a activităfii medicilor a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului 

şi are următoarele atribuţii: 
▪ Comisia se intalneşte trimestrial sau ori de câte ori e nevoie. 

- Comisia are ca scop analiza obiectivă  a foilor de observa ic, alese aleator, dar să  fie câte 2 

pacienti pentru fiecare medic curant. 

• Va urmări completarea corectă  a informatiilor în FOGS, susfinerea diagnosticelor mentionate la 

internare, de etapă  (72 de ore) şi de externare; urmarea protocoalelor de investigatii şi tratament 

ale spitalului. 
▪ După  fiecare intălnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoştinta medicilor şefi de 

sectie, şi managerului spitaluiui. 
Comisia va propune măsuri pentru remedierea erorilor. 

Art. 45 Comisia de verificare a diagnosticului de patologie malformativă  fetală  a fost stabilită  prin 

decizie internă  a managerului şi are următoarele atributii: 

- Verifică  şi confirmă  diagnosticul malformativ pus de mcdicul curant pentru care se solicită  
intreruperea cursului sarcinii. 

Art. 46 Comisia de alimentaţie şi dietetică  a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului şi are 

următoarele atribuţii: 
- de a analiza sistemul de prescriere şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice propunând 

adaptarea lor la necesităfile reale. 

- va controla calitatea hranci prin sondaj, organoleptic, cantitativ şi calitativ.  

- va efectua controale inopinante. 
Comisia se va intruni lunar şi ori de câte ori există  solicitări şi va urmări următoarele obiective: 

- existenta regimurilor alimentare diversificate pe afectiuni; 
- modul de intocmire a regimurilor alimentare; 
- calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

- pregătirea şi distribuirea alimentelor; 
- modul de primire, receptionare, depozitare al alimentelor; 
- respectarea circuitelor functionale în întreg blocul alimentar: 
- asigurarea conditillor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimentc de la receptie 

pănă  eliberarea către scctii; 
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- controlul stării de sănatate al personalului Blocului Alimentar; 
- determinarea oportunitatii acordarii limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente. 

Art. 47 Comisia pentru situa ii de urgenţă  a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului şi are 

următoarele atributii: 
Organizează  activitatea pentru situaţ ii de urgenţă. 
Urmăreşte realizarea actiunilor stabilite ş i prezintă  periodic normele ş i sarcinile pentru situaţiile 

de urgenţă  ce revin personalului precum ş i consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă  şi 

nepăsare. 
intoemeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru situaţii de urgenţă  ş i solicită  managerului 

fondurile necesare. 
Difuzează  în secţ ii, laboratoarc, cabinete, compartimente, birouri etc, planurile de evaeuare în 

caz de situaţii de urgenţă  şi normele de comportare în caz de situaţii de urgentă. 

Elaborează  matcriale informative şi de documentare eare să  fie utilizate în activitatea pentru 

situatii de urgenţă; 
Verifică  efectuarea instructajului referitor la situaţ iilede urgenţă  pentru tot personalul; 

Verifică  mijloacele pentru situaţii de urgenţă  din dotarea spitalului. 

Art. 48 Comisia de audit clinic a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului ş i analizează  periodic 

eficacitatea ş i eficienţa procedurilor şi a protocoalelor clinice (diagnostic, investiga(ii ş i tratament) la 

nivelul fiecărei secţii dar şi la niveluţ  spitalului, evaluează  calitatea practicii profesionale din spital, în 

ansamblul său. 
Comisia funcţioneaza în baza regulamentului propriu. 

Art. 49 Echipa responsabila cu evaluarile periodice ale planificarii activităţilor din Planul 

Strategic a fost stabilită  prin decizie internă  a managerului ş i are următoarele atribuţ ii: 

- anual intocmeşte Planul de acţiuni; 

- evaluează  realizarea planului de acţiuni; 

- evaluează  gradul de implementarc a Planului Strategic. 

Art. 50 Comisia de analiză  a evenimentelor adverse associate asitentei medicale a fost stabilită  prin 

decizie internă  a managerului ş i are următoarele atribuţ ii: 

Atribuţiitc Preşedintelui Comisiei de analiză  a evenimentelor adverse associate asitentei medicale: 

- concude şi coordonează  şedinţel comisiei; 
- decide asupra participării la şedinţele Comisiei a altor persoane, a căror participare este necesară  pentru 

clarificarea aspectelor allate pe ordine de zi a şedinţei; 
- avizează  procesele verbale ale şedintelor, rapoartelc ş i hotărârile Comisici de analiză  a evenimentelor 
adverse associate asistenţei medicale.: 
- aprobă  situatiile centralizatoare ş i analizele EAAAM semestriale şi anuale; 

Atribuţ iile medicului epidcmiolog: 
- intocmeşte ş i detinitivează  Anclieta epidemiologica în caz IAAM 
- difuzează  informaţ iile necesare, în conformitate cu legislatia în vigoarc; 
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- raportează  problemele depistate sau constatate; 
- prezintă  măsurile, planul de măsuri şi rezultatele; 

Atribuţ iile medic şef sectie/medic currant: 
- consemnează  în FOCG incidental apărut în cursul spitalizării, respectiv reacţiile adverse la 

medicamente sau materiale sanitare, reintervenţia chirurgicală, infecţ iile asociate asistenţei medicale; 

- asigură  raportarea EAAAM către Serviciului de Management al Calităţii în 12 de ore; 

Atribuţiile medicului din cadrul Serviciului de Management al Calităţii: 

- organizează  desfăşurarea şedinţelor Comisiei de analiză  a evenimentelor adverse associate asistenţei 

medicale; 
- pregăşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor comisiei; 

- intomneşte, inregistrează, transmite spre aprobare membrilor comisiei, îndosariază  procesele verbale 

ale şedinţelor; 
- duce la îndeplinire ş i monitorizează, după  caz, deciziile comisiei de analiză  a evenimentelor adverse; 

- semnaleală  comisiei situaţ iile de nerespectare a hotărărilor acesteia şi propune măsurile corectiva care 

se impun; 
- asigură  o bună  comunicare între structurile spitalului şi comisie; 

- elaborează  raporturile şi semestriale ş i anuale privind EAAAM la nivelul spitalului; 
- supune rapoartele semestriale şi anuale spre analiză  în cadrul Consiliului Medical pentru identificarea 

cauzelor efieacităţii barierelor de prevenire n apariţiei EAAAM. 
- ţ ine evidenţă  (electronic, indosariere) a rapoartelor de analiză. 

Art. 51 Structurile funcţionale cu atribuţii în implementarea $1 monitorizarea bunelor practici de 
utilizare a antibioticelor sunt : 
- Secţ ii/ servicii/compartimentele medicale ; 
- Fannacia - farmacistul şef, farmacistul clinician; 
- CPIAAM; 

Rolul structurilor medicale de monitorizare a bunclor practici în utilizarea antibioticelor 

- Directorul medical — Răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în spital; 

- Secţ ii/ servicii/compartimentele medicale - Elaborează  protocoale in antibioterapie; 

- CPIAAM - Organizcază, în conformitate cu metodologia elaborată  de Institutul Naţ ional dc Sănătate 

Publică, anual, un studiu de prevalenţă  de moment a infectillor asociate asistentei medicale ş i a 
consumului de antibiotice din spital; 

- Farmacistul şef: 
- asigură  existenţa stocurilor de antibiotice aprobate 1n Consiliul medical ş i monitorizarea antibioticelor 
eliberate ş i returnate din secţ ii; 
- raportează  periodic către serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale, medicului 
responsabil de politica utilizării antibioticelor, medicilor şefi de secţ ie 	directorului medical consumul 
de antibiotice pe secţ ii ş i pe flecare medic şi evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 
- colaborează  cu medicul infecţ ionisnclinician responsabil dc claborarea politicii dc utilizare judicioasă  
a antibinticclor in monitorizarca consumului de antibioticc; 
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- raportează  consumul de antibiotice din unitate, pe sectii cu calcularea DDD/I00 zile de spitalizare şi a 

duratci medii a terapiei cu antibiotice per pacient intemat 

- Farmacistul clinician: 
- este orientat către pacient şi are rol de consilier în domeniul farmacoterapiei pentru medic şi pacient; 

- ia decizii în procesul de alegere a medicamentului eficace, sigur şi corespunzător din punct de vedere 

al raportului beneficiu-cost, în scopul individualizării farmacoterapiei pacientului; 

- furnizează  informaţ ii pacienţ ilor şi medicilor în privinţa utilizării ştiinţifice şi raţionale a 

medicamentelor; 
- monitorizează  terapia medicamentoasă  a pacientului; 

-este membru activ in echipa de cercetare clinică  a medicamentului; 

- este implicat activ în activitatea de orescriere şi monitorizare a medicaţ iei şi validează  prescripţiile 

medicale. 

Măsuri de control a administrării de antibiotice care se aplică  la nivelul unităţii: 
I. Crearca de protocoale de administrare a antibioticelor; 
2.0ptirnizarea antibioprofdaxiei chirugicale ; 

3.0ptimizarea selecţiei antibioticclor şi a duratci terapiei în infecţii 

4. imbunătăţirea administrării de antibiotice prin măsuri educaţionale şi administrative; 

5. Crearea de sisteme de evaluare şi monitmizare a rezistenţei la antibiotice ; 

6. Controlul adcrcntei la protocoalele stabilitc şi al efectului acestora asupra rezistenţei la antibiotice. 

CAPITOLUL IV 
ATRIBUTIILE UNITĂTII 

Art. 52 Spitalul este obligat in principiu : 
- Să  asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă  şi semnalizarea interioară  a circuitelor 

importante utilizate de pacientul intemat; 

- Să  posede autorizaţ ie sanitară  de funcţ ionare; 

- Să  asigure respectarca structurii organizatorice stabilită  prin Dispozitia Presedintelui Consiliului 

Judetean nr. 302/21.05.2014 în ceea ce priveşte numărul de paturi pe secţii şi compartimente; 

- Să  asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal conform 

normativelor de personal în vigoare, carc să  permită  funcţ ionarea spitalului în condiţii de efIcienţă; 

- Să  aibă  organizat serviciul de prevenire al infecţiilor asociate activitătţii medicale în 

conformitate cu regulamentul în vigoare al Ministerului Sănătăţii l'ublice; 

- Să  asigure potrivit legii, calitatea actului medical, respectarea condiţillor de cazare, igienă, 

alimentaţ ie şi de prevenire a infecţ iilor asociate activitătţ ii medicale ce pot determina prejudicii 

pacienţ ilor, aşa cum sunt stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor 

din culpa medicală, răspunderca este individuală. 
- Să  asigure potrivit legii, in mod nediscriminatoriu, accesul pacientului la serviciile de sănătate, 

confoirn nevoilor acestuia, în limita misiunii şi a resursclor spitalului. 

- Să  asigure condiţ iile necesare în vederea desfăşurării normale a activitMii sanitare şi cele referitoare 

la intărirea ordinii şi disciplinei in muncă; 
- 	Să  asigure efectuarea consultaţ iilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale 

bolnavilor spitalizaţi; 
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- Are obligaţia să  solicite documentele care atestă  calitatea de asigurat. in situaţ ia in care pacientul nu 
poate face dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă  necesare, avănd 

obligaţ ia să  evalueze situaţia medicală  a pacientului ş i să-1 extemeze dacă  internarea nu se mai justifică; 
la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua intemarea, cu suportarea 
cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către aceştia. 
- Să  asigure stabilirea corectă  a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţ i; 

- Să  asigure respectarea drepturilor pacieniţ ilor conform Legii nr. 46/2003 ş i Ordinului nr. 386/2004. 

- Să  asigure aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 
- Să  asigure aprovizionarea cu substanţe ş i materiale de curăţenie şi dezinfecţ ie; 
- Să  asigure aprovizionarea în vederca asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atăt din punct de 

vedere calitativ cât ş i cantitativ, respectănd alocaţia de hrană  alocată  conform legislaţ iei în vigoare; 

- Să  asigure un microclimat corespunzător astfel hicăt să  fic prevenită  apariţia de infecţ ii nosocomiale; 

- Să  asigure condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă  şi paza 
contra incendiilor conform normelor in vigoare; 
- Să  asigure pentru locurile de muncă  ce au un grad ridicat de periculozitate, luarea tuturor măsurilor de 

desfăşurare a 	în condiţ iile de deplină  siguranţă  pentru supravegherea permanenfă  a utilajelor, 
respectarea tchnologiilor, a tuturor normelor de exploatare, intreţ inere ş i reparare, prevenirea incendiilor, 
pentru instruirea temeinică  a personalului şi tragerca la răspundere a celor ce încalcă  obligaliile de 

serviciu; 
- Să  asigure respectarea principiului nediscriminării pe motive de rasă, sex, vărstă, apartenenţă  etnică, 

origine naţ ională, religie, opţ iune politică  sau antipatie personală  şi al inlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţ ii; 
- in perioada de carantină  să  limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, exemplu: sectiile 
de obstetrică  şi nou născuji, interzice vizitarea pe secţie (aceasta fiind permisă  numai pe holuri); 
- Să  interzica utilizarea materialelor materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu 
este sigura; 
- Să  oblige personalul medical se completeze prescriptiile medicale conexe actului medical atunci cand 
estc cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (iitiale) 
- Să  asigure utilizarea tuturor mijloacelor şi resurselor disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel 
calitativ al îngrijirilor medicale; 
- Are obligaţia să  ţ ină  evidenţa distinctă  a pacienţ ilor internaţ i in urma unor accidente dc muncă, 
inclusiv a sportivilor profesionişti, apărute in cadrul exercitării profesici şi abnbolnăvirilor profesionale, 
pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportă  de Casele de Asigurări de 
Sănătate. 
- Să  asigure accesul neăngrădit al pacienţ ilor la datele medicale personale; dacă  se solicită  informaţ ii cu 
caracter confidenţ ial unitatea are obligaţ ia să  asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea 
acestora; 
- Să  asigure la cererea pacientului sau a familiei acestuia cadrul adecvat în care acesta poate beneficia 
de sprij inul familiei ş i al prietenilor şi dc suport spiritual pe tot parcursul ingrijirilor medicalc; 
- Să  asigure 	necesare pentru obţinerea de către pacieniţ i ş i a altor opinii medicale precum ş i 
pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţ i din afara unităţ ii; 
- Să  allşeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legli, drepturile şi 
obligaţ ille pacienţ ilor pe perioada internării in unitate; 
- Are obligajia să  nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenjă, ori de căte ori se solicită  
aceste servicii, oricărei persoane carc se prezintă  la spital dacă  starea persoanei estc critică. 

P)  
2 5 fv...‘,1 2U2Z 	 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Votlă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	42/219 

- Are obligaţ ia să  informeze asiguraţ ii despre serviciile medicale oferite ş i despre modul in care sunt 
fumizate 
- Are obligaţia să  stabilească  programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat. 
- Are obligaţ ia să  desfăşoare activităţ i de educaţie medicală  continuă  ş i cercetare pentru medici, 
asistente medicale şi alt personal. Costurile acestor activităţ i sunt suportate de personalul beneficiar . 
- Are obligatia de a intocmi si elibera pacientului decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale 
efectuate. 
- Are obligaţ ia să  îndeplinească  ş i alte atribuţ ii prevăzute de alte acte normative in vigoare, precuin ş i 
cele care vor apărca. 

CAPITOLUL V 

ATRIBUTIILE SECTIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR CU PATURI 

1. Organizare 

Art. 53 Secţifie cu paturi sunt conduse de un şef de secţie. Pentru secţiile clinice postul de şef de 
secţie se ocupă  prin concurs conform legii de un cadru didactic universitar medical . Pentru secţiile 
neclinicc postul de şef secţie este ocupat prin concurs organizat în confonnitate cu prevederile Ordin 
1406/2006 cu inodificările şi completarile ulterioare. La concursurile sau examenele pentru ocuparea 
posturilor de medic şef de secţ ie se pot prezenta medici primari sau medici specialişti cu o vechime de 
cel putin 5 ani în specialitatea respective, specialitate pe care opractică  în mod curent şi în care sunt 
confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea ăn specialitate decurge de la data 
confirmării şi încadrării ca medic specialist. 

Art. 54 Spitalul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de 
cazare, igienă  şi alimentaţ ie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi. 

Art. 55 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă  asiguraţ ilor pe baza: 
- deciziei de internare de urgenţă  aparţinănd medicului de gardă, 
- biletului de intemare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direet sau pe 
baza recomandării de internare cuprinsă  in biletul de trimitere al unui medic de familie, 
insoţit de actul de identitate şi de adeverinţa din care să  rezulte calitatea de asigurat a 
pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internari. 

Art. 56 Aceste servicii constau din: 
- consulta{ii  
- investigaţ ii 
- tratament medical sau chirurgical 
- îngrijire, cazare şi masă, recomandări la externare. 

Art. 57 Asiguraţ ii suportă  contravaloarea: 
- serviciilor hoteliere cu grad inalt de confort; 
- serviciilor medicale efectuate la cerere; 
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- serviciilor medicale de inaltă  performanţa efectuate la cerere sau cuprinse în 
reglementările legale in vigoare conform normelor; 

Art. 58 Repartizarea bolnavilor 1n secţii pe saloane se face de către asistenta şefăt  iar pentru 

pacienţ ii internaţ i de urgenţă, de către medicul de gardă  şi asistenta de gardă  in funcţie de pattirile I ibere. 

Art. 59 in cazul urgenţelor, foaia de observaţ ie va fi obligatoriu completată  în camera de gardă, 
înainte de trimiterea pacientului in secţie, de către medicul de gardă  care a eonsultat pacientul şi a decis 

ş i avizat internarea. 

Art. 60 in cazul pacienţ ilor care nu sunt urgenţe, foaia de observaţie va fi completată  la internarea 

în secţie. in foaia de observaţ ie se va menţ iona obligatoriu planul terapeutic şi evoluţia incepănd din 

prima zi de intcrnare. 

Art. 61 Este cu desavărş ire interzis să  se prescrie medicaţie sau să  se iniţieze orice tratament (cu 

excepţ ia cazurilor de maximă  urgenţă) fără  a se completa anterior în totalitate foaia de observaţie. 

Art. 62 Pacientul poate părăsi spitalul şi la cerere dar numai după  ce i s-au adus la cunoştinţă  
consecinţele acestei hotărîri asupra stării sale de sănătate, consemnată  in foaia de observaţ ie şi semnat de 

medicul curant şi de pacient. 

Art. 63 La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţ ine seama de instrucţ iunile privind 
acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate in OUG 
nr.158/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 64 Pacientele sunt repartizate în saloane după  natura şi gravitatea bolit cu asigurarea 
măsurilor de profilaxie a infecţiilor intraspitalicesti. in cazurile deosebite, se poate aproba intemarea 
pacientelor cu insoţitor . 

Art. 65 Extemarea pacienţilor se face pe baza bilctului de ieşire din spital intocmit de medicul 
curant şi semnat de medicul şef de secţie. Biletul de ieşire din spital se înmănează  pacientului iar foaia 
de observaţ ie se îndosariază. La extemare se întocmeşte şi scrisoarea medicala semnată  de medicul 
curant şi medicul şef de secţie. 

Art.66 Spitalul are obligaţ ia de a intocmi ş i elibera pacientului decontul de cheltuieli pentru 
serviciile medicale efectuate. 

2. Atributfile sectiei cu paturi. 

Art.67 Repartizarea bolnavilor în salon in cel mai scurt timp, 1n condiţ iile aplicării 
corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţ iilor intraspitaliceşti. 

Art.68 Asigurarea Incă  din ziva internării a examinării medicale clinice complete ş i a realizării 
investi gaţ i ilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă  sau cu programare; 

Ă-tS 
	 2 5. fiPt. 2c22 



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE şI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	44/219 

Art.69 F.O.va fi completată  în toate rubricile obligatorii astfel incăt să  se asigure in totalitate 

legalitatea raportărilor situaţiflor statistice şi contabile şi de asemenea se vor transcrie/atasa rezultatele 

analizelor cerute( investigaţiile medicale de laborator se fac pe baza recomandării medicului curant, care 

va completa, parafa şi semna biletul de trimitere, barănd analizele nedorite, astfel incăt să  se reducă  

numărul de analize nejustificate cazuistic), justificate de diagnosticul intemare/extemare. F.O vor fi 

verificate saptămânal de către şeful de secţie. 

Art.70 Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor stiplimentare ce se dovedesc necesare 

stabilirii diagnosticului. 

Art.71 Asigurarea în permanenţă  a îngrijirii medicale necesare pe toată  durata internării; 

Art.72 Să  asigure pacienţilor condiţille unui regim raţional de odihnă, servire a mesei, de igienă  

personală, de vizitare din partea aparţinătorilor şi de legătură  cu familia; 

Art.73 Să  transmită  concluziile diagnostice şi terapeutice, pentru pacienţii extemaţi, medicilor 

de familie prin scrisoare medicală. 

Art.74 Să  dcclare cazurile de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform legislajiei în 

vigoare; 

Art.75 Să  asigure tratamentul medical complet, individualizat în raport cu starea pacientului, 

cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, medical sau chimrgical, medicaţia, alimentaţia dietetică  materialele 

sanitare, instrumentarul şi aparatura medicală  necesară; 

Art.76 Pacientul, chiar dacă  e perfect valid, în cazul în care trebuie supus la 

explorări/investieaţ ii realizate in alte secţii va fi insotit de către un cadru medical sau auxil iar; 

Art.77 Pentru toate intervenţ ille chirurgicale efectuate in Bloc Operator se va inscric in 

Registrul de intervenţ ii chirurgicale atăt ora de incepere a intervenţ iei (incluzand şi anestezia) cât ş i ora 

de finalizare a intervenţ iei (respectiv momentul finalizării pansării); 

de către toate secţ iile; 

Art.78 Să  urmărească  ridicarea continuă  a calităţ ii îngrijirilor medicale; 

Art.79 Să  organizeze perfecţionarea profesională  a tuturor categoriilor de salariaţ i pentru 

ridicarea continuă  a nivelului profesional precum şi instruirea personalului medico-sanitar aflat în stagii 

practice. 

Art.80 Să  analizeazc periodic calitatea asisten(ei medicale acordată  pacientelor precum ş i alte 

aspecte legate de buna organizare şi funcţ ionare a secţiei. 

Art.81 Să  asigure buna destăşurare a invăţămIntului medical superior, universitar şi 

postuniversitar, în concordanţă  cu planurile de Invălămint, se asigură  buna destăşurare a practicii 

spital iceşti. 
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Art.82 Să  asigure conform cu protocolalele aprobate a medieaţ ie.  necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă  păstrarea 

medicamentelor la patul bolnavului; 

Art.83 Medicaţia va fi acordată  integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel 

moment în farmacii şi va fi scrisă  în foile de observaţ ie de medicul curant; 

Art.84 in cazul transferului interchnic al unui pacient sau mai multor pacienţi atlaţ i in stare 

critică, personalul din ambele unităţi aplică  protocoalele de transfer interclinic prevăzute in Ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr.  1.091/2006. 

PROCEDURA DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIENTULUI 

Prezentul protocol s-a intocmit în baza prevederilor Ordinului 1091/2006 privind aprobarea 
protocoalelor de transfer interclinie al pacientului critic. 
1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistenţei medicale optime pentru pacient. inainte de 

efectuarea transferului, medicii au obligaţia să  evalueze pacientul şi să-i asigure tratamentul necesar 

stabilizării în vederea transferului; examinările şi manevrele efectuate vor fi consemnate in fişa 

pacientului. O copie a acestei fişe insoţeşte pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are 

obligatia să  il informeze pe pacient sau pe aparţinătorii acestuia asupra riscurilor şi a posibilelor 

beneficii ale transferului, consemnează  această  informare. Acceptul pacientului sau al aparţ inătorilor se 

obţine Maintea începerii transferului. in cazul în care acceptul nu poate fi obţinut, acest lucru este 

documcntat şi motivele sunt cxplicate 1n fişa pacientului. Acceptul pentru transfer se obţine de la spitalul 

care primeşte pacientul, inaintea începerii transferului cu excepţia cazurilor in care pacientul necesită  un 

transfer de urgenţă  fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent. Documentaţia ce cuprinde 

starea pacientului, invcstigaţiile efectuate, rezultatele, medicaţia administrate etc sunt copiate şi 

transmise spitalului care primeşte pacientul, investigaţii imagistice efectuate prccum şi altc teste vor fi 

trimise cu documentaţia medicală  a pacientului. 

2. Persoane responsabile de evaluarea pacientului şi organizarea transferului: 

- medicul de gardă  din secţia Obstetrică  
- medicul de gardă  din secţia Ginecologie 

3. Responsabilităţ ile medicului care cere transferul: 

a. identifică  pacientul cu indicaţie pentru transfer; 

b. iniţiază  proccsui de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare; 

c. asigură  stabilizarea maximă  posibilă  a pacientului; 

d. determină  modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectucaza transferul, 

c. evită  intărzierile nejustificate din punct de vedere medical; 
f. asigură  păstrarea unui nivcl adecvat şi constant de îngrijire pe durata transferului, pană  la preluarea 

pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a 

competenţelor echipajului şi a nivelului de dotare necesară  pentru realizarea in cele mai bune condiţii a 

transferului; 
g. transferă  documentaţia şi rezultatele investigaţiilor către unitatea primitoare; 

4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului: 
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- medicul care solicită  transferul are obligaţia să  se asigure că: 

a. transferul se efectuează  de personal calificat care deţine echiparnente şi medicamente necesare pentru 

a face faţă  eventualelor complicaţii ; 
b. există  medicamente suficientc pe timpul transferului. Acestea sc asigură  de unitatea care solicită  

transferul, pentru toată  durata acestuia ; 

c. în lipsa personalului calificat pentru cfectuarea transferului, spitalul care transfera pacientul asigură  

personal de insoţire; 
d. medicul care solicită  transferul are obligaţia de a menţiona competenţele echipajului care să  asigure 

transferul şi dotarea necesară  în acest scop; 

5. Informaţii minime ce trebuie să  insolească  pacientul: 

a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon; 

b. istoricul afecţiunii; 
c. în caz de traumă, mecanismul leziunii, data ş i ora accidentului; 

d. afecţiuni / leziuni identificate; 
e. antecedente medicale; 
f. medicaţia administrată  ş i medicaţia curentă; 

g. medicul curant al pacientului şi datc de contact; 

h. semnc vitale la sosire în spital; 
i. măsuri terapcutice efectuate şi rezultate obţinute; 

j. rezultatele testelor, diagnostice şi ale analizelor dc laborator; 

k. soluţii intravenoase administrate; 
l. semnelc vitale, inclusiv GCS, măsurate şi documentate periodic în spitalul care cere transferul; 

m. fişa medicală  din prespital, dacă  pacientul a ajuns cu ambulanţa ; 

n. fişa medicală  de transfer interclinic al pacientului critic măsurate şi documentate periodic pe durata 

transferului, inclusiv GCS, medicamente şi soluţii administrate pe durata transferului; 

o. numelc ş i datele de contact ale medicului care a cerut transferul 

p. numele si datele de contact ale medicului care a acceptat transferul 

q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul 

6. Criteriile, indicaţiile şi contraindicaţiile transferului pe calea aerului 
6.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat 
Criterii generale: 
a. pacientul se află  în stare critică  şi necesită  investigaţii, îngrijiri de specialitate intr-o unitate terţiară; 

b. spitalul în care se află  pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia; 

Critcrii specifice: 
a. pacient cu starca de constienta alterata, necesitand investigatii / TU IOT / ventilatie mecanica 

b. anevrism disccat de aorta 
c. hemoragic cerebrala 
d. hipotermie 
e. interventii cardiace de urgenta 
f. disritmii maligne 
g. IMA, tromboliza sau angioplastie 
h. pacient in soc, neecsita IOT / ventilatie meeanica 
i. pacient instabil ee nccesita investigatii avansate ce nu pot b efec uate in spital 
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j. intoxicatii severe 

6.2. Criterii de transfer al pacientului adult traumatizat 
1. Sistem nervos central: 
a. trauma cranioccrebrala 
b. leziuni majore ale coloanci si / sau leziuni mcdulare 
2. Torace: 
a. mediastin largit sau alte semen ce sugereaza leziuni ale vaselor mari 
b. leziuni grave ale peretclui toracic (volet costal, toracc moale etc) 

c. contuzie pulmonara 
d. leziune cardiaca 
e. pacicnti care necesita IOT / ventilatie 
f. pacienti care necesita vcritilatie prelungita si ingrijiri special 
3. Bazin / abdomen: 
a. fracturi instabile ale bazinului 
b. fracturi de bazin cu soc si hemoragie continua 
c. leziuni / fracturi deschise ale bazinului 
4. Extremitati: 
a. fracturi deschise grave 
b. amputatic traumatica cu potential de reimplantare 
c. fracturi articulare complexe 
d. leziune majora prin strivire 
e. ischemia unei extremitati 
5. Politrauma: 
a. traumatism eraniocerebral asociat cu traumatism al fetei, toracelui, abdomenului sau al bazinului 

b. orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni comorale care pun in pericol viata pacientului 

c. arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave 
6. Factori agravanti: 
a. varsta > 55 de ani 
b. copii 
c. afectiuni cardiace sau pulmonare prcexistente 
d. diabet insulinodependent, obezitate morbida 
e. sarcina 
f. imunodepresie 
7. Agravarc secundara (seeheletardive)  

a. necesitatea ventilatiei mecanicc 
b. sepsis 
c. insuficienta organica sau pluriorganica (detcriorarea la nivel SNC, cardiac, pulmonar, hepatic, renal 
sau a sistemului de coagulare) 
d. necroza tisulara majora 
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Art. 85 Intocmire ş i difuzare a graficelor lucru 

A. Graficele de gardă  

Continuitatea asistentei medicale se asigură  prin serviciul de gardă  conform Ordinului MSP nr. 

870/2004 privind timpul de muncă  organizarea şi efectuarea gărzilor in unitătile publice din sectorul 

sanitar cu modificările ş i completările ulterioare 

Medicul şef de secţie numeşte un medic specialist sau primar incadrat pe secţie responsabil cu 

intocinirea graficelor de gardă. Lista medicilor responsabili de întocmirea gărzilor este centralizată  la 

serviciul Resurse Umane şi este aprobată  de Manager. Graficele de gardă  sunt întocmite de către medicii 

care au fost numiţi responsabili, in dublu exemplar, sunt aprobate de cătrc medicul şef al seetiei şi 

deasemenea de Manager. 
Aprobarea acestora de către Manager are ca termen data limită  de 20 a fiecărei luni. Varianta scrisă  a 

graficului de gărzi se arhivează  un exemplar la nivelul sectiei şi un exemplar la serviciul Resurse 

Umane. După  ce acestea au fost aprobate, trebuie realizată  transmiterea graficelor de gardă  la secretariat 

de cătrc medicul responsabil cu Intoeinirea graficelor de gardă. 

Tennenul limită  de transmitere a graficului de gărzi este data de 25 a ficcărei luni. 

Orice schimb de gardă  se redactează  în dublu exemplar se avizează  de şeful de secţie şi se aprobă  de 

Manager in maxim 24 de ore dc la solicitarca schimbului de gardă. Un exemplar rămăne la serviciul 

Resurse Umane iar al doilea se arhivează  la nivelul sectiei. 

I. Medici i care intocmesc graficele de gardă  sunt responsabili : 

- de intocmirea graficclor de gărzi 1n colaborare cu personalul medical al sect ei care efectuează  gărzi; 

- de aprobarea graficului de gardă  de către medicul şef de secţie ; 

- dc transmiterca către conducere a graficelor de gărzi pentru a fi aprobate de către Manager, până  in 

data de 20 a fiecărei luni ; 
- de transmitere a graficelor de gărzi aprobate, către secretariat pănă  în data de 25 a fiecărei luni ; 

- de transmiterea către conducere pentru aprobare a oricărei modificări în graficul de gardă  aprobat, în 

aceeaşi zi sau 1n cel mult 24 ore de la cererea schimbării de gardă  ; 

2. Medicii care efectueaza gărzile au următoarcle atributii 

- Controlcază  la intrarea in gardă, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta 

mijloacclor necesare asigurării asistenţei medicale dc urgenţă  precum şi predarea serviciului de cadrele 

medii şi auxiliare carc lucrează  în ture; 
- Evaluează  pacienta in triajul spitalului — orientează  pacientaln funcţ ie de patologie pentru internare de 

zi/ continuă; 
- Parafează  diagnosticul de intemare; 
- Supraveghează  rezidentul la completarea foii de observaţie; 

-Completează  examenul clinic la internare şi parafează; 
- Completează  ş i parafează  investigaţfile recomandate la internare; 
- Arc obligaţ ia de a informa pacienta la internare şi pe parcursul spitalizării asupra diagnosticului, 

investigaţ iilor clinicc, paraclinice şi dc laborator necesare, a prognosCcului bolii, tratamentului propus şi 

alternativelor terapcutice, 1n urma cărora obţ ine consimţămăntul informat al acesteia: 

- Supraveghează  tratamentele medicale executate de cadrele medii şi a nevoie le execută  personal; 
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- La schimbarea tratamentului unui pacient operat anunţă  medicul operator şi medicul anestezist care a 

asigurat anestezia respectivului pacient; 
- In colaborare cu medicul ATI indică  administrarea de transfuzii şi participă  la monitorizarea 

pacientelor transfuzate; 
- Supraveghcază  cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate in registrul 

medicului de gardă; 
- Internează  bolnavii cu indicaţie de reanimare, răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului 

acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-I la nevoic de 

la domiciliu; 
- Semnalează  în foaia de observaţie a pacientului şi în fisa de farmacovigilenţă  orice reacţie adversă  

aparută  după  administrarea unui medicament; 
- Şeful de gardă  are obligaţ ia de a efectua controlul hranei din punct de vedere organoleptic, cantitativ, 

calitativ; 
- Răspunde la chemările care necesită  prezenţa sa in cadrul spitalului şi cheamă  la nevoie alţi medici ai 

spitalului pentru rezolvarea cazului; 
- intocmeşte foaia de observatie a cazurilor internate de urgenţă  şi consemnează  evoluţ ia bolnavilor 

internaţ i şi medicaţia de urgenţă  pe care a administrat-o; 

- Anunţă  cazurile cu implicaÎii medico-legale coordonatorului cchipei de gardă, medicului şef de secţie 

sau medicului director al spitalului, după  caz şi, deasemenea, altor organe in cazul în care prevederile 

legale impun aceasta; 
- Confinnă  decesul, consemnind aceasta în foaia de observaţie şi dă  dispoziţii de transportare a 

cadavrului la morgă; 
- Anunţă  prin toate mijloacele posibile managerui spitalului ş i autorităţ ile competente în caz de incendiu 

sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele 

disponibile; 
- intocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă  în condica destinată  acestui scop consemnând 

activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurilc luate, deficienţele constatate şi orice observaţ ii necesare, 

prezintă  raportul de gardă: 

3. Medicul şef de secţie trebuie : 
- să  verifice ş i să  aprobe lista de gardă  prezentată  de către medicul responsabil din secţie ; 

- 1n cazul în care nu este respectată  procedura de către medicul responsabil să  atragă  
atenţia şi să  se asigure de respectarea procedurii de către acesta sau să  numească  alt medic 

responsabil ; 

4 	Managerul răspunde de: 
- de verificarea şi aprobarea graficelor de gărzi 	aceeaşi zi in care acestea sunt primite 

(păna la data de 25 a lunii in curs). 
- de modificările ce survin (sch imbul de gardă) 

5. Secretariatul răspunde de distribuirea pe secţii a graficelor de gardă  pentru afişarea lor in timp util. 

B. 	Graficele de lueru pentru personalul mediu ş i auxiliar se Intocmcsc în ultima săptămănă  
a lunii precedente pentru luna următoare de către asistenta şetă/coordonatoare ş i sunt avizate de către 

medicul şef de sectie, directorul de îngrijiri, directond medical ş i aprobate de către manager. 

Graficele de lucru se vor emite în trei exemplare un exemplar se afişează  in mod obligatoriu 
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la locul de muncă, unul se depune la locul special amenajat din triajul spitalului şi unul se transmite la 

serviciul RUNOS. 
La întocmirca grafieclor de lucru asistentul seficoordonator va distribui personalul în funcţie de 

necesităţile serviciului şi în cazul secţiilor cu paturi se va ţine cont ş i de nevoia de ingrijire a pacienţilor 

pe baza gradului de dependenţă. 
in graficul de lucru secţ ie/ compartimentului vor fi menţionate obligatoriu : luna pentru care este 

intocmit, categoria profesională„ repartiţia pe sectoare, programul de lucru cu menţionarea orelor de 

venire şi de plecare şi evidenţa liberelor. 
in caz de necesitatc, personalul mediu ş i auxiliar iş i poate desfăşura activitatea în oricare al[ 

sector din cadrul secţ ici sau în alte secţ ii şi compartimente similare ale spitalului. 

Art. 86 ATRIBUTIILE PERSONALULUI MEDICAL 

in toate unităţile sanitare activitatea de supraveghere şi control al infecţiilor asociate activităţii 

medicale face parte din obligaţiilc profesionale ale personalului ş i va fi inscrisă  în fişa postului a fiecărui 

salariat. 
Prevenirea infecţ iilor asociate activităţii medicale este un obicctiv permanent al activităţii 

profesiunii medico-sanitare ş i un criteriu de evaluare a 	managementului din unităţile sanitare. 

Activitatea de asistenţă  medicală  şi îngrijirile aferente acesteia au loc in condiţ ii de risc recunoscute, 

motiv pentru care eradicarea sau eliminarea infeeţ ici associate activităţ ii medicale nu este posibilă, dar, 

controlul eficient al manifestării cantitative ş i calitative a morbidităţii specifice poate fl realizat prin 

diminuarea riscului la infecţ ie ş i climinarea infecţ iilor evitabile prin activitate preventivă. in acest scop 

avem organizat la nivelul spitalului Comitctul de prevenire a infecţiilor associate activităţ ii medicale cu 

atribuţii specifice inclusiv să  desfăşoare, pentru personalul propriu sau contractant al serviciilor 

externalizate, activităţ i de perfecţ ionare profesională  ş i educaţ ie, inclusiv în domeniul prevenirii ş i 

combaterii infecţ iilor asociate activităţ ii medicale. 
Nerespectarea prevedcrilor legale ş i ale normativelor profesionale privind asigurarea calităţ ii 

actului medical, condiţ iile de asepsie-antisepsie, igienă, cazare ş i alimentaţie, în scopul prevenirii 

infecţ iilor asociate activităţ ii medicale, atrage după  sine responsabilitatea individuală  a personalului. 

Art. 87 Atributiile şefului de seetie: 

- Exercită  profesia de mcdic în mod responsabil, conform pregătirii profesionale, normelor etice şi 

deontologiec; 
- Organizează  la începutul programului de lucru, raportul de gardă; 
- Zilnic ia act de cuprinsul rapoartelor de gardă  întocmite de către medici şi le contrasemnează; 

- Programează  şi răspunde de activitatea medicală  din secţie; 
- Verifică  şi răspunde de respectarea criteriilor şi condiţiilor de internare a pacientelor; 

- Programează  şi răspunde de calitatea actului medicarehirurgical, de indicaţiile operatorii, pregătirea 

preoperatorie şi tratamentul postoperator efectuat în secţ ia pe care o conduce; 

- Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi in foaia de 

obseniaţ ic a pacientei ; 
- Veri flcă  şi semnează  la 24 orc diagnosticul din foaia de observa ie, oportunitatea continuării spitalizării 

ş i tratamentului pentru fiecare pacient în parte ş i seninează  foile de observaţ ie la pacienţii care continuă  
intemarea. 
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- Analizează, controlează  şi răspunde lunar de întocmirea corectă  şi completă  a foilor de observatie 

clinică, asigură  şi urmăreşte stabrtirea diagnosticului, aplicarea corectă  a tratamentului medicamentos 

aciministrat şi a indicatfilor terapeutice,controlează  efectuarea investigatfilor prescrise, stabileşte 

momentul extcrnării pacientrtor, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului 

cadru privind conchtfile acordării asistentei medicale spitaliceşti şi în concordantă  cu principiile 

cconomice ale bunei administrări a sectiel; 

- Controlează  modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după  

externare, controlează  intocmirea corectă  a scrisorilor medicale către medicul de familie, sau după  caz 

către medicul de special itate; 
- La externare contrasemnează  Foile de observaţie ale pacientelor 

-Ţine evidenta şi semnează  condica de medicamente, stabileşte dieta pacientelor şi răspunde la 

eventualele solicitări ale medicului de gardă  în cazuri deosebite; 

- Controlează  şi asigură  prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei, 

răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenta substantelor stupefiante; 

-Organizează  şi participă  la confruntarea anatomo-clinică  a cazurilor deosebite; 

- Ffectuează-periodic-activitate-de-consult- interdisciplinar, intraclinic/ intraspitalicesc in vederea 

corelării activităfil medicale desfăşurate la nivelul sectfilor pentru asigurarea tratamentului adecvat 

pacientilor internati; 
- Programează  activitatea medicilor din sectie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca flecare medic să  

lucreze periodic in diversele compartimente ale acesteia, în scopul ridicării pregătirii profesionale şi 

practicării cu competentă  a tuturor profilelor de activitate din sectie; 

- Răspunde de Intocmirea decontului de cheltuieli ce se eliberează  pacientului şi dc raportarea lunară  a 

datelor în baza cărora Casa de Asigurări asigură  decontarea servici ilor medicale stabilite prin normele de 

aplicarca a Contractului —cadru. 
-Controlează  şi răspunde de cliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale Intocmite 

in sectie, controlează  modul de păstrarc pe sectie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare; 

- Supraveghează  repartrtia pacientelor în saloane conform diagnosticului şi patologiei infectioase 

associatc; 
- Organizează, controlează  şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirca 

vizitelor de către paciente, in concordantă  cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 

- Analizează  şi ia decizii la nivelul sectlei in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite de 

exemplu (cazuri foarte complicate care necesită  o spitalizare prelungită  morti subite etc) 

-Colaborează  cu ceilalti medici şefi dc sectie şi de laboratoare pentru stabilirea diagnosticului şi 

aplicarea tratamentului corespunzător; 

- Răspunde de respectarca criteriilor de calitate a serviciilor medicale fumizate, referitoare la diagnostic 

şi tratament; 
- Urmăreşte permanent punerea in practică  a prevederilor subcontractului de administrare semnat în 

calitatea de şef de sectie cu Managerul unitătii; 
-Supraveghează, indrumă  şi răspunde de activitatea didactică  şi ştnntrtică  a personalului didactic din 

subordine şi îndrumă  activitatea medicilor rezidenti conform legisla4iei în vigoare; 

-inaintează  comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

sectiei conform reglementărilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale comunitătn locale ori alte surse; 

- Organizează  şi răspunde de activitatea de garda desfăşurată  în sectie, conform reglementărilor legale in 

domeniu; 
- Propune chestionare pentru evaluarea satisfactlei pacientnor care beneficiază  de servicii in cadrul 

scctiei; 
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-Face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii ş i locuri de muncă, în 

functie de volumul de activităţ i conform reglementărilor legale in vigoare; 

- Stabileşte atribuţ iile care vor fi prevăzute in fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le 

inaintează  spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

-Propune programul de lucru pc locuri de muncă  şi categorii de personal, pentru personalul aflat in 

subordine, în vederea aprobării de către manager; 

-intocmeşte fişele de evaluarc a performanţelor individuale ale personalului angajat în secţie şi le 

comunică  conducerii spitalului; 
- Face propuneri în vederea intocmirii planului anual de formare profesională  a personalului; 

- Elaborează  la nivelul secţ iei planul anual de achiziţ ii publice cu privire la achiziţ ia de aparatură  ş i 

echipamente medicale, medicamente şi material sanitare şi răspunde de încadrarea cheltuielilor la 

nivelul secţiei în bugetul alocat; 
Ca membru 1n cadrul comisiei de monitorizare a controlului intern managerial are următoarele atribuţ i 

-Identifică  obiectivele specifice ale secţ iei ş i obiectivele derivate din obiectivele generale ale unităţ ii; 

- Identifică  acţ iunile ş i activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice: 

- Stabileşte procedurile care trebuie aplicate 1n vederea realizării sarcinilor de serviciu de către 

personalul din subordine, în limita competenţelor şi responsabilităţ ilor specifice; 

- Identifică, evaluează  şi prioritizcază  riscurile care pot afccta atingerea obiectivelor specifice şi 

stabilirea acţiunilor care să  menţină  riscurile 1n limite acceptabile; 

- Monitorizează  realizarea obiectivelor specifice, analizănd activităţ ile ce se desfăşoară  în cadrul secţ iei 

(măsurarea şi Mregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abateritor, aplicarea 

măsurilor corective); 
- Evaluează  realizarea obiectivelor specifice; 
- Informează  prompt comisia de monitorizare cti privire la rezultatele veriticărilor şi altor actiuni 

derulate în cadrul secţ iei; 
- la măsurile necesare pentru imbunătăţ irea sistemului de control inţern/managerial din cadrul secţ iei; 

- Participă  la şedinţele comisici de monitorizare, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în 

cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite, atunci cănd sunt convocaţ i 1n scris de 

preşed intele comisiei de monitorizare; 
- La solicitarea comisiei de monitorizare nominalizează  participanţ ii la diferite subcomisii sau grupuri de 

lucru pentru activităţ ile specifice ale comisiei; 
- Asigură  aprobarea şi transmitcrea la termenele de timp stabilite a informărilorkapoartelor referitoare la 

progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de conţrol intern managerial, în raport cu 

programul adoptat, la nivelul structurii funcţionale pe care o conduce. 

- Desemnează  responsabilii cu riscurile, care elaborează  Registrul riscurilor la nivelul structurii; 

-Stabileşte persoanele responsabile cu elaborarea ş i actualizarea Procedurilor operaţionale; 

-Elaborează  şi actualizează  anual lista obiectivelor, activităţilor, indicatorilor de performanţă  şi de 

rezultat pe baza solicitărilor de la personalul responsabil de activităţi; 

- Elaborează  raportul de monitorizare a indicatorilor de performanţă  şi de rezultat ş i il transmitc 

secretarului comisiei de monitorizare penţru informare; 
- Asigură  cadrul organizational pentru punerea in aplicare a măsurilor de control; 

- Răspunde pentru implementarea măsurilor de control stabilite în şedinţele comisiei de monitorizare; 

-Analizează  stadiul implementării măsurilor de control stabilite de comisia de monitorizare, a efieacităţ i i  

acestora ş i reevaluează  riscurile din sfera lor de activitate, ori de căte ori este nevoie, dar cel puţ in anual; 

-Elaborează  şi semnează  situaţia centralizatoare semestrial, şi anual - Anexa 3 Chestionarul de 

autoevaluare, reşpectiv Situaţ ia sintctică, pe carc le transmite comisiei cle monitorizare spre avizare. 

(rf 
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- Avizcază  Registrul riscului la nivelul secţ iei şi il transmite secretarului comisiei de monitorizare; 

- Colaborează  cu secretarul comisiei de monitorizare în vederea implementăril sistemului de control 

intem managerial la nivelul secţ iei. 

- Participă  la cursurile de perfecţioare profesională  in domeniul controlului intern managerial organizate 

de unitate. 
-la măsuri adecvate şi prompte pentru remedierea punetelor slabe, respectiv a deficienţelor identificate 

în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual 

intr-un program de dezvoltare a sistemului de control intem managerial 

- Reprezintă  unitatea in relaţia cu terţ i (consultanţ i, auditori, evaluatori) tn aspeete referitoarc la sistemul 

de management al calităfir. 
Conform Ordinului nr.1101/20 16 are următoarcle atribuţii: 

- Organizează, controlcază  şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţ i ilor asociate asistenţei medicale; 

- Răspunde de activităţile dcsfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de 

declarare a infecţillor asociate asistenţei medicale, elaborată  de serviciul de prevenire a infecţ illor 

asociatcingrijirilor medicale, in conformitate cu legislaţ ia în vigoare; 

- Răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţ i dor asociate asistenţei medicale; 

- Răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  in unitatea sanitară; 

-Răspunde de efectuarea de către asistenta şefă  de secţic a triajului zilnic al personalului din subordine 

şi declararea oricărei suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de prevenire a infecţillor asociate 

asistenţei medicale; 

-Răspunde de derularea activităţ ii de screcning al pacienţ ilor pentru depistarea colonizărilortinfecţillor 

cu germeni multiplurezistenţ i, in conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi 

control al infecţillor asociate asistenţei medicale; 

- Răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, Impretină  cu serviciul de 

prevenire a in fecţ i ilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical; 

- Răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţ ie. 

-Nu refuză  acordarea asistentei medicale 1n caz de urgenţă  medico-chirurgicală, in limita competentei, 

ori 	 de 	 căte 	 ori 	 se 	 solicită; 

-Acordă  servicii medicale fără  nicio diseriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 

- Asigură  consemnarea in FOCGa incidentelor apărute în cursul spitalizării, respectiv reacţille adverse 

la medicamente sau materiale sanitare, reintervenţia chirurgicală, infectille asociate asistenţei medicale 

şi asigură  raportarea acestora in 12 ore conform procedurii; 

- Răspunde de raportarea EAAM; 

- Exercită  profesia de medic Tn mod responsabil, conform pregătirii profesionale, normelor etice şi 

deontologice; 
- Organizează  la inceputul programului de lueni, raportul de gardă; 
- Zilnic ia act de cuprinsul rapoartelor de gardă  întocmite de către medici şi le contrasemnează; 

- Programează  şi răspunde de activitatea medicală  din secţie; 

- Verifică  şi răspunde de respectarea criteriilor şi condiţiilor de internare a pacientelor; 

- Programează  şi răspunde de calitatea actului medicalichrturgical, de indicaţ ille operatorii, pregătirea 

preoperatorie şi tratamentul postoperator eleetuat 1n secţ ia pe care o conduce; 

- Răspunde de înscrierea protocolului operator in condica de intervenţ ii chrturgicale şi in foaia de 

observaţ ie a pacientci ; 
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- Verifică  ş i semnează  la 24 ore diagnosticul din foala de observaţie, oportunitatea continuării spitalizării 

şi tratamentului pentru flecare pacient în parte şi semnează  foile de observaţ ie la pacientii carc continuă  
internarea, 
- Analizează, controlcază  ş i răspunde lunar de Intocmirea corectă  ş i completă  a foilor de observatie 

clinică, asigură  şi unnăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă  a tratamentului medicamentos 

administrat şi a indicaţiilor terapeutice,controlează  efectuarea investigaţ iilor prescrise, stabileşte 

momentul externării pacienţ ilor, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului 

eadru privind condiţide acordării asistenţei medicale spitaliceşti şi în concordantă  cu principiile 

economice ale bunei administrări a secţiei; 
- Controlează  modul de intocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei ş i a recomandărilor de tratament după  
externare, controlează  intocmirea corectă  a scrisorilor medicale către medicul de familie, sau după  eaz 

către medicul de specialitate; 
- La externare contrasemnează  Foile de observatie ale pacientelor 
-Linc evidenţa şi semnează  condica de medicamente, stabileşte dieta pacientelor şi răspunde la 

eventualele solicitări ale medicului de gardă  in cazuri deosebite; 
- Controlează  şi asigură  prescrierea şi justa utilizare a medieamentelor şi evitarea polipragmaziei, 

răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

-Organizează  şi participă  la confruntarea anatomo-clinică  a cazurilor deosebite; 

- Efectucază-periodic-activitate-de-consult- interdisciplinar, intraclinic/ intraspitalicese în vederea 
corelării activităţ ii medicale dcsfăşurate la nivelul secţ iilor pentru asigurarea tratamentului adecvat 

pacienţ ilor internaţ i; 
- Programează  activitatea medicilor din secţie, indifcrent de încadrarea tor, astfel ca fiecare medic să  
lucreze periodic în diversele compartimente ale acesteia, în scopul ridicării pregătirii profesionale ş i 

practicării cu competenţă  a tuturor profilelor de activitate din secţie; 

- Răspunde de Intoemirea decontului de eheltuieli ce se eliberează  pacientului şi de raportarea lunară  a 

datelor in baza cărora Casa de Asigurări asigură  decontarca serviciilor medicale stabilite prin normele de 

aplicarea a Contractului —cadru. 
-Controlează  ş i răspunde de eliberarca, conform prevedcrilor legale, a documentelor medicale întocmite 
in secţ ie, controlează  modul de păstrare pe secţ ie, in timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare; 
- Supraveghează  repartiţia pacientelor în saloane conform diagnosticului şi patologiei infecţ ioase 
associate; 
- Organizează, controlează  şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea 
vizitelor de către paciente, în concordanţă  cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 
- Analizează  şi ia decizii la nivelul secţ iei in situaţ ia existenţei unor cazuri medicale deosebite de 
exemplu (cazuri foarte complicate care necesită  o spitalizare prelungită  morţ i subite etc) 
-Colaborează  cu cedalţ i medici şefi de secţie şi de laboratoare pentru stabilirea diagnosticului şi 
aplicarea tratamentului corespunzător; 
- Răspunde de respectarea critcriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate, referitoare la diagnostic 
şi tratament; 
- Urmăreşte permanent puncrea in practică  a prevedcrilor subcontractului de administrare semnat în 
calitatea de şef de secţ ie cu Managerul unităţii; 
-Supraveghează, indrumă  şi răspunde de activitatea didactică  ş i ştiinţifică  a personalului didactic din 
subordinc ş i îndrumă  activitatea medicilor rezidenţ i conform legislaţ iei in vigoare; 
-inaintează  comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 
secţiei conform reglementărlor legalc, inclusiv din donaţ ii, fonduri ale comunităţ il locale ori alte surse; 
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- Organizează  ş i răspunde de activitatea de garda desfăşurată  în secţie, conform reglementărilor legale în 

domeniu; 
- Propune chestionare pentru evaluarea satisfacţiei paelenţilor care beneficiază  de servicii în cadrul 

secţiei; 
-Face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii ş i locuri de muncă, in 

funcţie de volumul de activităţi conform reglementărilor legale in vigoare; 

- Stabileşte atribuţille care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le 

înaintează  spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

-Propune programul de lucru pe locuri de muncă  şi categorii de personal, pentru personalul aflat 1n 

subordine, in vederea aprobării de către manager; 

Antoemeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat 1n secţ ie şi le 

comunică  conducerii spitalului; 
- Face propuneri in vederea întocmirii planului anual de formare profesională  a personalului; 

- Elaborează  la nivelul secţ iei planul anual de achiziţ ii publice cu privire la achiziţia de aparatură  şi 

echipamente medicale, medicamente şi material sanitarc şi răspunde de încadrarea cheltuielilor la 

nivelul secţiei în bugetul alocat; 
Ca membru în cadrul comisiei de monitorizarc a controlului intern managerial are următoarele atribuţ ii: 

-Identifică  obiectivele specifice ale secţ iei şi obiectivele derivate din oblectivele generale ale unităţii; 

- Identifică  achunile şi activităţile pentru rcalizarea obiectivelor specifice; 

- Stabileşte procedurile care trebuie aplicate in vederca realizării sarcinilor de serviciu de către 

personalul din subordine, in limita competenţelor şi responsabilităţ ilor specifice; 

- Identifică, evaluează  şi prioritizează  riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice şi 

stabilirea acţ iunilor care să  menţină  riscurile în limite acceptabile; 

- Monitorizează  realizarea obiectivelor specifice, analizând activităţ ile ce se destăşoară  în cadrul secţiei 

(măsurarea şi înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea 

măsurilor corective); 
- Evaluează  realizarea obiectivelor specifice; 
- Infonnează  prompt comisia de monitorizare cti privire la rezultatele verificărilor şi altor acţ iuni 

derulate in cadrul secţ iei; 
- la inăsurile necesare pentru linbunătăţ irea sistemului dc control inţernimanagerial din cadrul secţiei; 

- Participă  la şedinţele comisiei de monitorizare, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în 

cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite, atunci cănd sunt convocaţi 1n scris de 

preşedintele comisiei de monitorizare; 
- 1.a solicitarea comisiei de monitorizare nom inalizează  participanţ ii la diferite subcomisii sau grupuri de 

lucru pentru activităţ ile specifice ale comisiei; 
- Asigură  aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilonrapoartelor referitoare la 

progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de conţrol intern managerial, in raport cu 

programul adoptat, la nivelul structurii funcţionale pe care o conduce. 

- Desemnează  responsabilii cu riscurile, care elaborează  Registrul riscurilor la nivelul structurii; 

-Stabileşte persoanele responsabile cu elaborarea ş i actualizarea Procedurilor operaţionale; 

-Elaborează  şi actualizează  anual lista obiectivelor, activităţilor, indicatorilor de performanţă  şi de 

rezultat pe baza solicitărilor de la personalul responsabil de activităţi; 

- Elaborează  raportul de monitorizare a indicatorilor de performanţă  şi de rezultat ş i îl transmite 

secretarului comisiei de monitorizare pentru informare; 
- Asigură  cadrul organizaţional pentru punerea in aplicare a măsurilor dc control; 

- Răspunde pentru implementarea măsurilor dc control stabilite în şediMele comisiei de monitorizare; 
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-Analizează  stadiul implementării măsurilor de control stabilite de comisia de monitorizare, a eficacităţ ii 

accstora şi reevaluează  riscurile din sfera lor de activitate, ori de căte ori este nevoie, dar cel puţin anual; 

-Elaborează  şi semnează  situaţia centralizatoare semestrial, şi anual - Anexa 3 Chestionaml de 

autoevaluare, reşpectiv Situaţ ia sintetică, pe carc le transmite comisiei de monitorizare spre avizare. 

- Avizează  Registrul riscului la nivelul secţ iei şi 11 transmite secretarului comisiei de monitorizare; 

- Colaborcază  cu secretarul comisiei de monitorizare în vederea implementării sistemului de control 

intem managerial la nivelul secţ iei. 
- Participă  la cursurile de perfecţioare profesională  în domeniul controlului intern managerial organizate 

de unitate. 
-la măsuri adecvate şi prompte pentru remedierea punctelor slabe, respectiv a deficienţelor identificate 

1n procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual 
intr-un program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
- Reprezintă  unitatea în relaţia cu terţ i (consultan(i, auditori, evaluatori) Pn aspecte referitoare la sistemul 

de management al calităţii". 
Conform Ordinului nr. I I 01/20 I 6 are următoarele atribuţii: 
- Organizează, controlează  ş i răspunde pentru derularca activităţ ilor proprii secţ iei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- Răspunde de activităţ ile destăşurate de personalul propriu al secţ iei, cu respectarea procedurii de 

dcclarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată  dc serviciul de prevenire a infecţiilor 

asociate îngrijirilor medicale, in conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- Răspunde de depistarea ş i raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- Răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  in unitatea sanitară; 

-Răspunde de efectuarea de către asistenta şefă  de secţ ie a triajului zilnic al personalului din subordine 

şi declararea oricărei suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 
-Răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţ ilor pentru depistarea colonizărilor/infecţ illor 

cu germeni multiplurezistenţ i, în conformitate cu prevederile programului naţ ional de supraveghere şi 

control al infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- Răspunde de luarea decizici de izolareitip de precauţii şi de aplicarea ei, impreună  cu serviciul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical; 
- Răspunde dc elaborarea procedurilor ş i protocoalclor de prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate 

asistenţei medicale pe secţ ie. 
-Nu refuză  acordarea asistentei medicale în caz de urgenţă  medico-chirurgicală, 1n limita competenţei, 

ori 	 de 	 căte 	 ori 	 se 	 solicită; 

-Acordă  servicii medicale fără  nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
- Asigură  consemnarea în FOCG a incidentelor apărute în cursul spitalizării, respectiv reacţ iile advcrse 
la medicamente sau materiale sanitare, reintervenţ ia chirurgicală, infecţiile asociate asistenţei medicale 

ş i asigură  raportarea acestora în 12 ore conform procedurii; 
- Răspunde de raportarea EAAM; 

Art. 88 PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE - Mcdicii 

1. Profesia de medic se exercită  in confonnitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 şi are ca principal 
scop asigurarea stării dc sanătate prin prevenirea imbolnăvirilor, 

2. Promovarea, menţ inerea ş i recuperarea sănătăfii individului ş i a colectivitaţii. 

( f 
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3. in vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să  
dovedească  disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate ş i respect faţă  de fiinţa umană. 

4. Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul şi drepturile 
pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienti, respectarea 
demintătii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă  de sănătatea pacientului ş i 

sănătatea publică. 
5. in scopul asigurării în orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza 

exercitării sale independenţa ş i libertatea profesională  a medicului, precum ş i dreptul de decizie 
asupra hotă rărilor cu caracter medical. Avănd 1n vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile 
fundamentalc ale medicului faţă  de pacientul său, medicul nu este funcţionar public. 

6. in legătură  cu exercitarea profesiei şi în limita competenţelor profesionale, medicului nu îi pot fl 
impuse ingrădiri privind prescripţia ş i recomandările cu caracter medical, avănd în vedere 
caracterul umanitar al profesiei de medic, obligaţ ia medicului de deosebit respect faţă  de flinta 
umană  şi de loialitatea fată  de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie ş i 
recomanda tot ccea ce este neccsar din punct de vedere medical pacientului. 

7. Cu excepţ ia cazurilor de forţă  majoră, de urgenţă  ori când pacientul sau reprezentanţ ii legali ori 
numiţ i ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţămăntul, medicul 
acţionează  respectând voinţa pacientului ş i dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o intervenţ ie 

medicală. 
8. Responsabilitatea medicală  incetează  in situaţ ia în care pacientul nu respectă  prescripţia sau 

rccomandarea medicală. 
9. Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată  ş i/sau independentă, se exercită  

numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romănia. 
10. Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă  cu: 

- calitatea de angajat ori colaborator al unitătilor de producţie ori de distribuţ ie de produse 
farmaceutice sau materialc sanitare; 
- orice ocupaţie de natură  a aduce atingere demnităţii profcsionale de medic sau bunelor 
moravuri, conform Codului de deontologie medicală; 

11. Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă  dreptul de exercitare a profesiei. 
12. in termen de 10 zile de la apariţ ia situaţ ici de incompatibilitate, medicul este obligat să  anunţe 

colegiul al cărui membru este. 
13. La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoanc, instituţii sau autorităţ i interesate, 

preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie specială, pentru 
fiecare caz în parte, alcătuită  din 3 medici primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de 
incompatibilitate. 

14. Exercitarea profesiei de medic se face, după  obţinerea 	de membru al Colegiului 
Medicilor din Romănia, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor. 

15. Medicii au in principal următoarele atribuţii: 
a. să  respecte ş i să  aplice, în orice imprejurarc normele de deontologie medicală; 
b. să  nu aducă  prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membrii, respectănd statutul 

de corp profesional al Colegiului Medical; 
c. să  acorde cu promptitudine ş i necondiţionat ingrij iri medicale de urgentă  ca o indatorire 

fundamentală  profesională  
d. să  acţ ioneze pe toată  durata exercitării profesici in vederea creşterii gradului de pregătire 

profesională  
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e. să  aplice parafa, cuprinzănd numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe toate 
actele medicale pe care le semnează  

f. să  respecte drepturile pacientului 
g. să  efectueze un număr de ore de educalie medicală  continuă  şi informare in domeniul 

ştiinţelor medicale pentru acumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către 
Colegiul Medicilor; 

16. in ceea ce priveşte activitatea de prevenire a infecţ iilor asociate activităţ ii medicale din unitate 
atribuţ iile medicului curant (indiferent de specialitate): 
- 	protejarea propriilor pacienji de alţ i pacienji infectaţ i sau de personalui care poate fi infectat, cu 
respectarea ghidului de izolarc elaborat de scrviciul/compartimentul de prevenire a infecţ iilor asociate 

asistenţei medicale; 
- aplicarca procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciurcompartimentul de prevenire a 
infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- obiţ increa specimenclor microbiologice necesare atunci când o infecţ ie este prezentă  sau suspectă, în 
conformitate cu protocolul de diagnostic ş i cu definitiile de caz şi Mainte de iniţicrea tratamentului 
antibiotic; 
- răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- consilierea pacienţ ilor, vizitatorilor şi a personalului in legătură  cu procedurile de prevenire a 
transmiterii infecţ iilor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţ ille pe care le au ei inş işi şi implementarea măsurilor 
instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 
preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 
- solicitarea consultului de boli infecţ ioase în situaţ iile in care consideră  necesar ş i/sau conform 
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  în 
unitatea sanitară; 
- respectă  procedura de declarare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale elaborată  de 
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţ iilor asociate îngrijirilor medicale, in conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
- după  caz, răspunde de derularea activităjii de screening al pacienţilor în secţ ii de tcrapie intensivă  ş i 
alte secţ ii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecjiilor cu germeni multiplurezistenţ i, în 
conformitate cu prevederile programului naţ ional de supraveghere ş i control al infecţiilor asociate 
asistenţei medicale ş i monitorizare a utilizării antibioticclor şi a antibioticorezistenjei; 
- comunică  infecţ ia/portajul de germeni importanji epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă  
secţie/altă  unitate medicală. 

Art. 89 Medic primar, specialist - din sectiile cu paturi obstetrică  ginecologie: 
- Participă  la raportul de gardă; 
- Examinează  pacientele la internare: scrie, semnează  şi parafează  biletul de internare; 
- Respectă  modalitMile ş i criteriile de internare în conformitate cu statutul şi tipul de asigurare; 
- Are obligaţ ia la solicitarea organelor abilitate, să  efectueze identificarea, pentru pacientele 
inconştiente, fără  acte, fam ilie sau aparţ inători ; 
- Are obligaţ ia de a informa pacienta la internare şi pe pareursul spitalizării asupra diagnosticului, 
investigajillor clinice, paraclinice ş i de laborator necesare, a prognosticului bolii, tratamentului propus şi 
alternativelor terapeutice, 1n urma cărora obiţ ine consinnământul informat al acesteia; 

25 M41 '42  



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	59/219 

- in obţinerea acordului scris al pacientei, este dator să  prezinte pacientei informaţii la un nivel ştiintific 

rezonabil pentru puterea de inţelegere a acestuia. Informaţ iile trebuie să  conţ ină: diagnosticul, natura şi 
scopul tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile ş i consecinţele lor, prognosticul 

bolii fără  aplicarea tratamentului. 
- Este obligat să  consemneze refuzul pacientei pentru internare; 
- La internarea în secţie medicul de salon/sectoricurant are obligaţia de a verifica datele din foaia de 

observaţie şi concordanţa cu braţară  de identificare cu codul de bare; 
- La intemarea pacientelor, au obligaţ ia de a verifica Indeplinirea condiţă lor de internare ş i de a acorda 

servicii medicale 1n conformitate cu normele prevăzute in contractul cadru; 
- in cazul unor situaţ ii deurgenţă, când intervalul de timp pănă  la cxprimarea acordului ar pune în 
pericol, în mod ireversibil, sănătatea ş i viaţa pacientei, va intocmi un raport scris ce va fi păstrat la foaia 

de observaţ ie a pacientei; 
-Răspunde de obţ inerea consimţământului in scris a pacientei, prin completarea următoarelor formulare: 
"Acordul paeientului privind Illmarea/fotograflerea in i nci nta unită(ii sanitare"; Acordul 
pacientului/reprezentantului legal privind participarea la invăţămăntul medical", "Acordul pacientului 
privind comunicarca datelor medicale personale-conform normelor de aplicare a legii drepturilor 
pacienţ i lor; 
- La internare cvaluează  pacienta din punct de vedere al riscului infecţ ios pe baza scorului Carmeli prin 
completarea anexei respective; 
- Completează  F.O. în primele 24 de orc, iar în cazuri de urgenţă, imediat 
- Examincază  zilnic pacientele şi consemnează  în F.O. evoluţ ia; 
- Va codifica in F.O. diagnosticele conform OMS ; 
- Pentru manevrele care implică  soluţ ii de continuitate (punc(ii, injecţ ii,chiuretaj, biopsie, incizie şi 
drenaj, tratamente injectabile) să  utilizcze numai materiale sanitate de unică  folosinţă  sau instrumente 
refolosibile sterilizate corespunzător, în nici un caz nestreile sau a căror sterilitate nu este sigură; 
- Indică  explorările de laborator, regimul alimentar şi tratamentul corespunzător; 
- Foloseşte investigaţ iile paraclinice efectuatc ambulator; 
- Comunică  zilnic medicului de gardă  pacientele eu evoluţ ie gravă  care necesită  supraveghere deosebită; 
- Semnează  recomandarile privind tratamentul pentru pacientele pe care le Ingrijeşte; 
-Cand este desemnat medic de sector semneaza condica de mcdicamente ; 
- Supraveghează  si controlcaza tratamentele medicale efectuate de asistente; 
- Recomandă  ş i unnăreşte zilnic regimul alimentar al pacientilor; 
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor ş i aparţ inătorilor ; 
- La vizită  prezintă  medicului şef de secţie situaţ ia pacientelor avute in grijă  şi solicită  ajutorul acestuia 
ori de căte ori este necesar ; 
- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă  şi la consultaţ iile din cadrul aceleaş i secţii ş i din altele 
ş i colaborează  cu ceilalţi medici din spital; 
- Participă  la consultaţ ii cu medicii din alte specialităţ i ş i in cazuri deosebite la examenele paraclinice, la 
expertizele medico legale ş i la expertiza capacităţ ii de muncă; 
-in colaborare cu medicul ATI indică  administrarea de transfuzii ş i participă  la monitorizarea pacientelor 
transfuzate; 
- Poate participa la autopsii şi la examinările anatomopatologice la cazurile pe care le-a avut în Ingrijire; 
- La sfărşitul internării intocrneştc epicriza, scrisoarea medicală  ş i alte acte medicale necesare externării; 
- in caz de deces, consemnează  in fişa de observaţie protocolul de resuscitare, ora incheierii manevrelor 
de resuseitare ş i declară  decesul; 
-Are obligaţ ia de a participa la minim 5 intervenţ ii chirurgicale sau 5 asistenţe la naştere/luna; 
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-Are obligatia de a efectua un numar minim de 20 internari de zi sau servicii la cerere/luna; 
-Are obligaţia de a supraveghea moaşairezidentul în trinpul asistenţei la naştere şi de a interveni în 

situaţiile de modificări in travaliu ş i expulzie; 
-Are obligaţia de informa medicul neonatolog în cazul sarcinilor ş i naşterilor patologice ( prematuritate, 
hipertensiune arterială, diabet zaharat gestaţional, patologie malformative genetice congenitale, MRP, 
colonizări — infecţii vaginale); 
-Are obligaţ ia ca împreună  cu medicul neonatolog să  consilieze gravida cu patologic asociată  in primele 
12 ore de la internare; 
-Face parte din echipa operatorie în intervenţille chirurgicale care se efectuează  pacientelor atlate in 
ingrijirea lui, potrivit indicaţ i ilor ş i programului stabilit de medicul şef de secţ ie; 
- in cazul participării la intervenţ ii chirurgicale va avea echipament ş i papuci special destinaţi Blocului 

Operator ; 
- Are obligaţia ca la intrarea în sala de operaţ ii să  verifice datele de identificare a pacientei, concordanţa 

între FO ş i brăţară  ş i să  consemneze in fişa de circuit a pacientei; 
- in cazul operaţiilor de cezariană, are obligaţia dc a completa : "FORMULAR OPERAŢIE 
CEZARIANĂ" 
- Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica dc intervenţii chirurgicale; 
- La sfărş itul intervenţ iei chirurgicale are obligaţia de a evalua numeric materialul moale: comprese, 
meşe, izolatoare ş i instrumentarul chirurgical şi de a consemna (parată  plus semnătură) în registrul 
specific din fiecare sală  de intervenţ ie situaţ ia constatată  şi de anunţa de urgenţă  coordonatorul blocului 
operator şi directorul medical de eventualele inadvertenţe constatate; 
- Pentru medicii care desfasoara activitate in ambulatoriu integrat au obligatia de a efectua servicii 
minime echivalent la 1500 puncte asa cum sunt prevazute in normele raportate la o nonna intreaga; 
- Să  acorde servicii medicale în mod nediscriminatoriu persoanelor care se adresează  cabinetului ; 
- Să  respecte independenţa profesională  a medicilor ş i colaboratorilor şi dreptul de decizie al acestora ; 
- Să  asigure înscrierea tratamentului ş i a evoluţ rei bolii, precum ş i păstrarea documentelor medicale (foi 
de observa(ic, buletine de analize, bilete de ieş ire ş i altele asemenea); 
- Să  trimită  către secţ iile cu paturi eazurile care necesită  îngrijire spitalicească; 
- Să  respecte programul stabilit la inceputul anului ş i să  ofere consultaţ ir conform protocoalelor de bună  
practică; 
-Asigură  gărzile potrivit grafieultri stabilit de şeful de secţie sau, în situaţ ii deosebite, din dispoziţ ia 
acestuia ; 
- Participă  la toate şedinţele organizate de către şeful de secţ ie şi conducerea unităţ ii ; 
- Desfăşoară, după  caz, activitate de cercetare medicală; 
- Are responsabilitatea de a anunţa medicul şef de secţ ie, directorul medical, managerul in cazul in care 
intervine decesul pacientei sau filt mort antepartum, in scris indiferent de forma de comunicare; 
- Conf. Ordinului 870/2004 are obligatia de a efectua minim 18 de ore gardă  lunar. 
Conform Ordinului 1101/2016 are următoarele atribuţii: 
- protejarea propriilor pacienţ i de alţi pacienţ i infectaţ i sau de personalul care poate fi infectat, cu 
respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul de prevenire a infecţ iilor asociatc asistenţei 
medicale; 
- aplicarea procedurilor ş i protocoalelor implementate de serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
- obţ inerea specimenelor microbiologice necesare atunci cănd o infecţie este prezentă  sau suspectă, 1n 
conformitate cu protocolul de diagnostic ş i cu deliniţ iile de caz şi înainte de iniţ ierea tratamentului 
antibiotic; 
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- răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infectiilor asociate asistenţei nedicale; 

- consilierea pacienţilor, viitatorilor şi a personalului în legătură  cu procedurile de prevenire a 

transmitcrii infecţillor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţille pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea 

acestor infecţ ii altor persoane, în special pacienţilor; 

- solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţ iile în care consideră  necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  în 

unitatea sanitară; 
- respectă  procedura de declarare a infecţillor asociate asistenţei medicale elaborată  de serviciul de 

prevenire a infecţlilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- după  caz, răspunde de derularea activităţ ii de screening al pacienţ ilor în secţii de terapie intensivă  şi 
alte secţii cu risc pentru depistarea colonizăriloilinfecţ illor cu germeni multiplurezistenţi, in 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infectillor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

- comunică  infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă  
secţ ie/altă  unitate medicală. 
- consemnează  în FOCG incidental apărut în cursul spitalizării, respectiv reacţiile adverse la 

medicamente sau materiale sanitare, reintervenţia chirurgicală, infecţ iile asociate asistenţei medicale, 

asigură  raportarea acestora în 12 de ore conform procedurii; 
- in limita competenţelor pe care le deţine Mdeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhică; 
-Exercită  profesia de medic in mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, cerinţelor postului, cu 

respectarea Codului de Etică  şi Deontologie al medicilor; 

- Are obligaţ ia să  cunoască  structura şi organizarea serviciului în secţie/compartiment şi complexitatea 

activităţii şi tehnicilor speciale de îngrijire a pacientei ; 

-Are obligaţ ia să  cunoască  şi să  respecte circuitele funcţionale din spital pentru personal, medicamente, 

deşeuri, lenjerie, alimente, paciente, vizitatori, instrumentar şi materiale; 

-Asigură  şi respectă  drepturile pacientului conform prevederilor Legii 46/2003şi a normelor sale de 

aplicare; 
- Are obligaţia de a participa zilnic, la raportul de gardă  şi la toate şedinţele organizate de conducere cu 

medicii; 
- Răspunde pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientelor; 
-Informează  şeful de secţie şi directorul medical cu privire la toate disfuncţ ionalităţile şi problemele 

potenţiale sau survenite în activitatea medicală, propune soluţ il pentru prevenirea sau rezolvarea lor; 

- Are obligaţ ia de a păstra şi încuraja un climat optim de lucru cu echipa medicală  şi cu pacienta in 
cadrul secţ iei şi al spitalului; 
- Respectă  Şi răspunde de îndeplinirea deciziilor şi a prevederilor Regulamentului de ordine intcrioară  , 
de organizare şi funcţ ionare a spitalului, a Codului de etica a unitatii, va avea un comportament adecvat 
în servicill, in relaţ ille cu apartinatorii şi cu celelalte categorii de salariaţi; 
-Respectă  criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, referitoare la diagnostic şi tratament; 
-Asigura acordarea asistentei medicale în caz de urgenţă  medico-chirurgicală, în limita competenţei, ori 

de căte ori se solicită; 
-Acordă  servicii medicale tără  nicio discriminare, Mlosind formele cele mai eficiente de tratament, cu 

respectarea demnitatii umane; 
-Se va asigura ca in toate deciziile luate, interesul si binele pacientilor prevaleaza; 
-Asigură  şi răspunde de indeplinirea promptă  a sarcinilor de servich ; 
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- Controlcază  activitatea de ingrijire desfăşurată  de personalul din subordine• 

-Supravegheaza şi răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în îndrumare, a asistentelor, 

infinnierelor, îngrijitoarelor; 
- Supraveghează, indrumă  şi răspunde de modul de desfăsurare a vizitelor aparţ inătorilor în secţ ie 

conform Regulamentului dc ordine interioara ; 
- Identifică  riscurile inerente activităţ ilor din serviciu şi întreprinde acţiuni care să  menţ ină  riscurile în 

limite acceptabile; 
-La solicitarea personalului care efectuează  autocontrolul are obligaţ ia să  permită  recoltarea de probe de 

sanitaţ ie de pe tegument (mâini) şi de pe echipamentul de protecţ ie; 

-in caz de expunere accidentală  la sânge sau alte produse biologice aplică  imediat protocolul de 

management al expunerii accidentalc la produse biologice; 
- Foloseşte corect bunurile în grijă  şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi Mlocuirea lor; 

-Asigură  utilizarea cficientă  şi raţională  a aparaturii şi materialelor din dotare folosite; 

- Răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului cu care luerează; 

- Foloseşte echipamentele şi instrumentarul din dotare numai in interesul serviciului ; 

- Răspunde de informarea imediată  a persoanelor responsabile privind orice defecţ iune in funcţionare a 

echipamentului cu care işi desfăşoară  activitatea; 
- Răspunde de confidenţ ialitatea ingrijirilor medicale si a datelor pacientului a tuturor aspectelor legate 

de locul de muncă  indiferent de natura acestora; 
- Foloseşte datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

Mdeplinirea atribuţ iilor funcţ iei sale, fără  a le utiliza in nici un alt scop; 
- la toate măsurile pentru a păstra caracterul confidenţial al datelor ş i informaţ illor la care are acces prin 

natura atribuţ iilor funcţiei sale; 
- Respectă  secretul profesional şi faţă  dc aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, 

ncinteresate in tratament, chiar ş i după  terminarea tratamentului ş i decesul pacientului; 

- Informează  autorităţ ile competente în cazul unor infracţ iuni ale pacientelor (pruncucidere, vătămare 

corporală  a nou-născutului, ); 
- Respectă  protocoalele de bună  practică  ş i controlează  respectarea lor de către personalul din subordine 

- Are obligaţ ia de a-ş i însuş i ş i respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al calităţ ii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea 
spitalelor. 
- işi insuşeşte ş i aplică  protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secţiei. 

-Participă  la şedinţe/misiuni de audit clinic conform nivelului de competenţă; 

-Prezintă  periodic, la solicitarea şefului de secţ ie şi a directorului medical rapoarte specilice privind 

activitatea sa; 
-Indeplineşte sarcinile ce ii revin din documentele sistemului de management al calităţ ii; 

-Colaborează  la elaborarea docurnentelor sistemului de management al calităţii pentru procesele 

stabilite; 
- Colaborează  cu responsabilul de risc ş i medicul şef de secţie pe linia controlultri intern managerial, 
respectiv în domcniul managementului riscului; 
- Asigură  implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control pentru 
riscurile semnificative aprobat de către manager ş i transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare; 
- Răspunde prompt solicitărilor privind informaţ iile referitoare la modul de implementare a procedurilor 
elaborate si difuzate; 
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- Formulează, la solicitarea medicului şef de secţ ie secretarului comisiei/ secretarului echipei al 
organelor de control, o opinie referitoare la modul în care a fost aplicat planul de implementare a 

măsurilor de control pentru riscurile semnificative, aprobat de către manager şi transmis de către 

secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. 
- Conform Legii 481/ 2004, are obligaţia să  respecte normele, regulile şi măsurile de protectie eivilă  

stabilite, să  participe la instruiri, exerciţii aplicative ş i la alte forme de pregătire. 

- Se preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă  ş i conform cerinţelor postului si cadrului legal al fisei postului; 

- Se preocupă  in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine; 
- Respectă  circuitele funcţionale ale spitalului conform Ord. 1096/ 2016, prevederile Ordinului 
1226/2012-pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţ i 

mcdicale ş i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţ ională  de date, precum şi dispoziţiile 

Ord. 961/ 2016 privind aplicarea normelor de curăţenie, dezinfecţ ic ş i sterilizare în unităţile san itare; 

- Asigură  ş i răspunde de aplicarea normelor privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele 
privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006 in sectorul pe carel are în coordonare; 
va comunica medicului sef de sectie orice eveniment asa cum este definit in legislatia mentionata . 
-Are obligaţ ia de a aducc la cunoştinţa conducerii orice neregulă, defecţ iune sau altă  situaţ ie care poate 

constitui un eventual pericol; 
-Răspunde de aspectele epidem iologice ale sectorului/ secţiei in care îş i desfăşoară  activitatea 

- Poartă  echipament de protecţie conform Precauţiunilor Universale ş i ecuson la vedere ; 

- Efectuează  gărzi în baza unui contract individual de muncă  aparte, potrivit graficului avizat de şeful de 

secţie şi directorul medical sau, în situaţii deosebite, din dispoziţ ia acestuia. 
- Se va prezenta la serviciu cu deplină  capacitate de muncă  pentru a presta servicii mcdicale la 

parametrii de calitate impuşi; 
-Are obligaţ ia de a semna zilnie în condica de prezenţă  cu menţ ionarea orei de venire şi de plecare din 

serviciu sau folosirea altor modalitati de pontare; 
- Va folosi integral timpul de lucru in interesul serviciului; 
- Nu va părăsi locul dc muncă  fără  aprobarea medicului şef de secţ ie/manager. 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
-Are obligaţ ia de a respecta programarea concediilor de odihnă  planilicate la inceputul anului pe secţie ; 

- Pe perioada concediului de odihnă, a concediului de formare profesionala va fi inlocuit de unul din 
colegi cu aceleaş i competenţe; 

este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub infiuenta produselor cu efect 
stupefiant şi consumul acestora în timpul programului de lucru; 
-răspunde la toate comunicările conducerii, inclusiv cele transmise pe adresa personală  de mail sau 

adresei create de unitate. 

Art. 90 Medic primar, specialist — din sectide cu paturi neonatologie: 

- Participă  la raportul dc gardă; 
- Examinează  nou-nascutii la internare, scrie, semnează  şi parafează  biletul de internare; 
- Completează  foaia de observatie (F.O.) în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat; 

- Are obligaţia de a informa mama/aparţ inătorul la internare ş i pe parcursul spitalizării asupra 

diagnosticului, investigaţ illor clinice, paraclinice şi dc laborator necesare, a prognosticului bolii, 
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tratamentului propus ş i alternativelor terapeutice, în unna cărora obţ ine consimţămăntul informat al 

acesteia; 
- in obtinerea acordului scris al mameit  este dator să  prezinte informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil 

pentru puterea de inţelegere a acesteia. Informaţiile trebuie să  conţ ină: diagnosticul, natura şi scopul 

tratamentului propus, alternativele viabile de tratamcnt, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii 

fără  aplicarea tratamentului. 
- La internarea in secţ ie medicul de salon/sector/curant are obligaţ ia de a verifica datele din foaia de 

observaţ ie ş i concordanţa cu braţară  de identificare cu codul de bare; 

- La internarea nou născuţilor, medicul are obligaţia de a verifica Indeplinirca condiţ illor de internare şi 

de a acorda servicii medicale in conformitate cu normele prevăzute în contractul cadru; 

- in cazul unor situaţ ii de urgenţă, când intervalul de timp pănă  la exprimarea acordului ar pune in 

pericol, în mod ireversibil, sănătarea şi viaţa nou născutului, va Intocmi un raport scris ce va fi păstrat la 

foaia de observaţ ie a nou născutului; 
-Răspunde dc obţinerea consimţământului 1n scris a mamci, prin completarea următoarelor formulare: 

"A cordu I pacientului privind Illmarea/fotografierea in inc inta unită(ii san itare"; A cordul 

pacientului/reprezentantului legal privind participarea la invăţământul 	"Acordul pacientului 

privind comunicarea datelor medicale personalc"conform normelor de aplicare a legii drepturilor 

pacienţ i lor; 
- La internare evaluează  nou născutul din punct de vedere al riscului infecţ ios pe baza scorului Carmeli 

prin completarea anexei rcspective; 
- Examinează  zilnic nou-nascutii şi consemnează  in F.O. evoluţ ia, explorările de laborator, alimentatia şi 

tratamentul corespunzător, 
- Va codifica în F.O. diagnosticele conform OMS; 
- Foloseşte investigaţ ific paraclinice efectuate în laboratorul propriu sau, după  caz, în alte laboratoare; 

- Semnează  condica de medicamente pentru nou născuţii pe care îi ingrijeşte; 

- Pentru manevrele efectuate pe nou născuţi, medicul are obligaţia să  utilizeze numai materiale sanitarc 

de unică  folosinţă  sau instrumente refolosibile sterilizate corespunzător, în nici un caz nesterile sau a 

căror sterilitate nu este sigură; 
- Completeaza fisa de solicitare de produse de sănge şi derivate de sange ş i verifică  datele de 

compatibilitate pacient-fişă-flacon; 
- Semnalează  in foaia de observaţie a pacientului şi în fişa de farmacovigilenţă  orice reacţie adversă  
apăiută  după  administrarea unui medicament; 
- Răspunde de obţinerea consimţământului informat pentru vaccinarea nou născutului; 

- Recomandă  ş i contrasemnează  în FO efectuarea vaccinului anti hepatită  B ş i BCG 

- Recomandă  ş i contrasemnează  in 120 a nou-născutului efectuarea screeningului audiologic şi 

recomandările pentru retestările ulterioare; 
- Solicita medicului oftalmolog efectuarea examenului oftalmologic pentru retinopatie ş i recomandă  în 

scrisoarea medicală  obligativitatea examenului oftalmologic ulterior; 
- Are obligaţ ia, ca impreună  cu medicul obstetrician să  consilieze gravida cu patologie asociată  în 

primelc 12 ore de la internare; 
- Supraveghcază  tratamentele medicale ş i procedurile efectuate dc asistentele medicale; 

- La vizită  prezintă  medicului ser de secţie situaba nou născublor avuţ i în grijă  ş i solicit ajutorul acestuia 

ori de cate ori este necesar; 
- Comunică  zilnic medicului de gardă  nou născubi cu evolube gravă  care necesită  supraveghere 

deosebită; 

r-42, 
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- Face parte din echipa în cazul interventillor invazive care se efectuează  nou-născutilor aflaţi in 

îngrijirea lui, potrivit indicatiilor ş i programului stabilit de medicul şef de scctie; 

- Participă  la consultaţii cu medicii din alte specialităţ i şi in cazuri deosebite la examenele paraclinice, la 

cxpertizele medico-legale; 
- Participă  la autopsii şi la examinările anatomopatologice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire; 

- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă  în măsura in care nu este angrenat în rezolvarea altui 

caz şi la consulturile din aceeaş i secţie şi alte secţ ii de acelaş i profil ş i colaborează  cu toţi medicii din 

seetille ş i laboratoarele din spital, in interesul unei căt mai bune Ingrijiri medicale a nou născuţ ilor; 

- La sfărşitul internării intocmeşte epicriza, scrisoarea medicală  şi alte acte medicale necesare externării; 

- in caz de deces, consemnează  in fişa de observaţ ie protocolul de resuscitare, ora incheierii manevrelor 

de resuscitare ş i declară  decesul; 
- Colaborează  cu responsabilul de risc ş i şeful de secţie pe linia controlului intern managerial, respectiv 

în domeniul managementului riscului; 
- Se implică  în implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control 

pentru riscurile semnificative aprobat de către manager şi transmis de către secretariatul tehnic al 

Comisiei de monitorizare; 
- Răspunde prompt solicitărilor privind informaţ ille referitoare la modul de implementare a procedurilor 

claborate ş i difuzate; 
- Formulează, la solicitarea şefului de secţie/ secretarului comisiei/ sccretarului echipei al organelor de 
control, o opinic referitoare la modul in care a fost aplicat planul de implementare a măsurilor de control 

pentru riscurile semnificative, aprobat de către manager şi transmis de către secretariatul tehnic al 

Comisiei de monitorizare. 
- Asigură  gărzile conform grafictilui stabilit de şeful de secţie sau, 1n situaţ ii deosebite, din dispoziţ ia 

acestuia; 
- Desfaş,oară, după  caz, activitate de cercetare medicală: 
- Are responsabilitatea de a anunţa medicul şef de secţ ie, directorul medical, managerul în cazul in care 

intervine decesul nou-născutului, in scris indiferent de forma de comunicare; 
- Conform Ordinului 870/2004, cu modificările şi completările ulterioare are obligaţ ia de a efectua 

minim 18 ore de gardă  lunar; 
Conform Ordin 1101/ 2016 are urinătoarele atribuţii: 
- protejarea propriilor pacienţ i de alţ i pacienţ i infeetaţ i sau de personalul care poate fl infectat, cu 
respectarca ghidului de izolare claborat de serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale; 
- aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicalc; 
- obţ inerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţ ie este prezentă  sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic ş i cu definiţ ille de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 
- consilierea pacienţ ilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură  cu procedurile de prevenire a 

transmiterii in fecţ i ilor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţ iile pe care le au ei Inş işi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/ de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni 

transmiterea acestor infecţ ii altor persoane, in special pacienţ ilor; 
- solicitarea consultului de boli infecţ ioase In situaţille in care consideră  necesar şi/ sau conform 
ghidurilod protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  1n 

un itatea san itară; 
{ 
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- respectă  procedura de dec arare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale elaborată  de serviciul/ 

compartimentul de prevenire a infecţ iilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţ ia in 

vigoare; 
- după  caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de tcrapie intensivă  ş i 

alte secţ ii cu risc pentru depistarea colonizărilor/ infecţ iilor cu germeni multiplurezistenţ i, în 

conformitate cu prevederile programului naţ ional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor ş i a antibioticorezistenţei; 

- comunică  infecţ ia/ portajul de germeni importanţ i epidemiologic la transferul pacienţ ilor săi in altă  

secţ ie/altă  unitate medical şi la extemare. 
- consemnează  în FOCG incidentul apărut în cursul spitalizării, respectiv reacţiile adverse la 

medicamente sau materiale sanitare, infecţ iile asociate asistenţei medicale, asigură  raportarea acestora in 

12 ore conform procedurii; 
- in limita competenţelor pc care le deţine, Indeplineşte orice alte sarcini stabilite pc cale 

ierarh ică; 

Art. 91 PERSONAL MEDICAL CU STUDII MEDII/SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

Asistenţ ii medicali işi deslăsoară  activitatea în conformitate cu legislaţ ia specifică  privind 

exercitarea profesiei de asistent medical, in baza Certificatului de Liberă  Practicăşi au obligaţia să  
cunoască  şi să  respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesţ ilor de asistent medical generalist, moaşă  
şi de asistent medical, ale Codului de etică  ş i deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei ş i 

al asistentului medical din Romania, precum şi rcgulamentele profesiei ş i hotărările organelor de 

conducere ale Ordinului Asistenţ ilor Medicali Generalişti, Moaşelor ş i Asistenţilor Medicali din 

România; 
Asistenţilor medicali generalişti, moaşclor ş i asistenţ ilor medicali care nu realizează  anual numărul 

minim de credite stabilit de Consiliul naţ ional al Ordinului Asistenţ ilor Medicali Generalişti, Moaşelor ş i 

Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă  practică, pănă  la realizarea 

numărului de credite respectiv. 
Asistentii medicali vor avea un comportament adecvat in serviciu şi in relaţiile cu pacientele, 

aparţ inătorii precum ş i cu celelalte categorii profesionale; vor răspunde de îndeplinirea promptă  şi 

corectă  a sarcinilor de scrviciu; vor răspunde cu promptitudine la solicitările făcute de medicii din secţ ie 

şi asistenta şefă; 
Confonn Ordinului 1101/2016 asistentul medical de salon are urmatoarele atributii : 
-1mplementează  practicele de ingrijire a pacientelor in vederea limitării infecţiilor ; 

-Sc familiarizează  cu practicele de prevenire a apariţiei şi răspăndirii infecţiilor ş i aplicarea practicilor 

adecvate pe toată  durata intemării pacientelor ; 
-Menţine igiena,conform politicii spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon ; 

-Informează  cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţtie în Icgătură  cu apariţia semnelor 

de infecţie la una dintre pacicnte aflate în fngrijirea sa ; 
-Iniţ iază  izolarea pacientci care prezintă  semne ale unci boli transmisibile şi anuntă  imediat medicul 

curant ş i serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale ; 

-Limitează  cxpunerea pacicntei la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului,alti pacienţi sau 

echipamentul utilizat pentru diagnosticare ; 
-Semnalează  medicului curant existenla elementelor sugestive de infecţie asociată  asistenţei medicale ; 
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-Participă  la pregătirea personalului ; 
-Participă  la investigarea focarelor ; 
- Conform Ord.1226/2012 asistentul medical are următoarele responsabilităţi: 

- aplică  procedurile stipulate de codul de procedură; 

- aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza naţ ională  de date privind deşcurile rezultate din 

activităţi mcdicale. 

Art. 92 ASISTENTA ŞEFĂ  

l.) Asistenta şcfă  din secţ ie este subordonată  direet medicului şef de secţ ie. 

2.) Asistenta şetă  din secţie arc în principal următoarele sarcini : 

- Participă  la raportul de gardă  al medicilor; 
- Stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine; 
- Coordoncază, controlează  şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine; 

- Se informează  la începutul programului despre evenimentele din secţie ( probleme de ingrijire, 

locuri libere, resurse disponibile, externări, etc.) din ultimele 24 ore, stabilind măsurile necesare; 

- Coordonează, controlează  şi asigură  sarcinile personalului mcdiu în prcluarea promptă  a pacientelor in 

saloane, monitorizarea acestora, Ingrijirile medicalc, organizează  activităţ ile de tratament, monitorizarea 

scriptică  în fişele de observaţie; 
- Identifică  problemele de ingrijire ale pacientelor, stabileşte priornăţ ile, contribuie la elaborarea şi 

implcmentarea planului de ingrinrc ş i evalucază  rezultatele obţ inute pe tot parcursul intemării; 

- Cunoaşte particularităţile procesului de ingrijire derulat pe secţ ie (nevoile de asistenţă  ale persoanei 

ingrijite pe secţ ie); 
- Cunoaşte procedurile de ingrijire derulate pe secţ ie; 

- Cunoaşte reglementărilc legale privind organizarea procesului de îngrijire in propria secţie (inclusiv 

nivelul de competenţă  a personalului din subordine); 
- Cunoaştc tehnicile aplicate de personalul din subordine în cadrul procesului de îngrijire; 

- Cunoaşte conduita necesară  în intervenţiiile de urgenţă  în cazul apariţiei unor incidente/ accidente; 

- Cunoaşte evidenţele care trebuic Intoemitc pentru documentarea procesului de îngrijire; 

- Verifică  corectitudinea înregistrării datelor în dosarul de îngrijire a pacientului; 

- Oferă  suport pcntru derularea activităţ ii de îngrijire la nivelul secţ iei 

- Rcpartizează  personalul în sectoarc in conformitate cu gradul de dependenţă  al pacientelor pentru 

asigurarea calităţ ii activităţ ilor de îngrijire; 
- Organizează, indrumă  ş i sprijină  programarea şi efectuarea examenelor de specialitate indicate 

pacientelor din secţ ie, aducerea şi înscrierea rczultatelor în foile de observaţ ie ale acestora; 

- Verifică  aplicarea tratamentului indicat pacientelor; 
- Acordă  ingrijire pacientelor ori de câte ori este nevoie şi ajută  personalul medical şi sanitar in Ingrijirea 

intematelor; 
- Monitorizează  ducerea la indcplinire a intervenţ iilor din planul de îngrijiri; 

- Semnalează  medicului şef de secţ ie aspectelc deosebite cu privire la îngrijirea pacientelor; 

- insoţeşte medicul şef la vizită  ş i asigură  îndeplinirea de către personalul din subordine a tuturor 

indicaţ i i lor date; 
- Supravenhează  modul de desfăşurare a vizitclor aparţ inătorilor contorm Ord.I 284/20 2; 
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- Are obligaţia de a informa asistentul social cu privire la: dispariţ ia mamei din unitate, revenirea mamei 

sau transferul în altă  unitate, orice informaţie relevantă  pentru prevenirea şi intervenţia 1n situaţiile de 

risc de părăsire a copilului; 
- intoemeşte şi transmite registratorului medical evidenţa mişcării pacientelor din sectie; 

- Are obligaţia de a cunoaşte şi intocmi foaia zilnică  de mişcare a pacientelor ş i de introducerea a datelor 

respective in ealculator; 
- Organizează  ş i asistă  la distribuirea mesei; 
- intocmeste şi transmite blocului alimentar evidenţa mişcării pacientelor din secţie; 

- Urmăreste ca personalul care transportă  şi distribuie alimentele să  poarte echipament de protecţ ie; 

- Instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei pacientelor, colectarea, păstrarea si 

transportul lenjeriei murdarc, precum şi condiţ iile de prcdare —primire la spălătorie ş i depozitarea 

lenjeriei curate in seeţ ie; 
- Verifică  corespondenţa dintre scriptic şi faptic a medicamentelor din barem ş i asigură  justificarea la zi 

ş i completarea acestora; 
- Asigură  stocul de medicamente şi matcriale; 
- Controlează  modul în care medicamentele şi materialelc sunt preluate de la farmacie şi magazie, 

păstrate, distribuite ş i administrate; 
- Respectă  normele de securitate, manipulare ş i descărcare a medicamentelor cu regim special; 

- Este responsabil cu monitorizarca modului de gestionare a soluţ illor cu electroliţi; 

- Asigură  funcţ ionalitatea aparaturii medicale; 
- Răspunde de dotarea secţiei cu instrumentar, lenjerie, alte materialc necesare precum şi inlocuirea 

acestora în momentul uzării; 
- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurănd utilizarea si păstrarea acestora in condiţ ii 

corespunzătoare; 
- Utilizează  şi păstrcază  în bune condiţii echipamentele ş i instrumentarul din dotare, supraveghează  
coleetarea materialelor ş i instrumentarului de unică  folosinţă  utilizat şi se asigură  de depozitarea 

accstora în vedcrea distrugcrii; 
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale; 
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 
- Are obligaţ ia de a verifica introducerea in baza de date a secţici a tuturor operaţiunilor privind 

pacientele: proceduri medicale, transferuri, externări, etc. ş i corectitudinea introducerii acestor date de 

către personalul din subordine; 
- Verifică  efectuarea corespunzătoare a scanării codului de bare de către personal; 

- Participă  la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă  în saloane; 
- Controlează  zilnic schimbul serviciului personalului sanitar mediu şi auxiliar, verificănd si 

contrasemnănd caietele de raport de gardă; 
- Ţine legătura cu sccţ iile/compartimentele din cadrul spitalului pentru rezolvarea problemelor, in 
vederca bunului mers al activităţ ii clinice; 
- Participă  la organizarea ş i realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului ş i de depistare 

a momentelor/situaţ illor de criză; 
- Asigură  trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

ind icaţ i lor medicale; 
- Controlează  şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului ş i a tuturor măsurilor de asepsic ş i 

antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- Organizează  şi răspunde de 1ntreaga activitate de igienă  a secţ iei, precum ş i de igiena individuală  a 

pacientelor în timpul spitalizării; 
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- Organizează  şi supravegheaza pregătirea saloanelor pen ru dezinfecbile pe iodice ş i ciclice; 

- Foloseşte echipamentele şi instrumentarul din dotare numai în intcresul serviciului; 

- Asistenta şefă  răspunde de modul cum organizează  ş i controlează  efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei 

în confomntate cu normele în vigoare; 
- Execută  şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medicul şef/director medical ; 

Conform Ord.1101/2016 atribuţ i ile asistentei şefe sunt: 
- Prclucrează  procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate 

de serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din 

secţie ş i răspunde de aplicarea acestora; 
- Răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei; 

- Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor, de tehnica 

aseptică  de către acesta; 
- Controlează  respectarea circuitelor funcţionale din secţ ie; 

- Răspunde de starea de curătcnie din secţ ic; 
- Transmite directorului de ingrijiri necesarul de materiale de curaţenie, consumabile, dezinfectanţ i, 

elaborat în concordanţă  cu recomandările serviciului de prevenirc a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 
- Controlcază  respectarea măsurilor dc asepsie şi antisepsie; 

- Supraveghează  ş i controlează  activitatea in oficiul afimentar privind depozitarea, prepararea ş i 

distribuirea alimentelor; 
- Supraveghează  calitatea prestabilor efectuatc la spălătorie ş i sesizează  directorului de ingrijiri orice 

deficienţe constatate; 
- Verifică  igiena pacientelor; 
- Constată  şi raportează  directorului administrativ/de îngrijiri deficienţe de igienă  (alimentare cu apa, 

instalatii sanitare,incălzire); 
- Coordonează  ş i supraveghează  operabunile de curăţenie ş i dezinfecţ ie; 
- Participă  la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei,dezinfecţiei ş i sterilizării împreună  cu 

echipa serviciului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- Asigură  necesarul de materiale (săpun, dezinfcctant, prosoape de hărtie, echipament de unică  folosinţă ) 

şi coordonează  în permanentă  respectarea de către personal ş i Insobtori a măsurilor de izolare ş i 

controlează  prelucrarea pacientelor la internarea în secţ ie; 
- Anunţă  locurile 	 urmăreşte internarea corectă  a pacientelor în funebe de infecţiozitate sau 

receptivitate; 
- Instmieşte personalul din subordine privind autodeclararea imbolnăvirilor şi unnăreşte aplicarea 

acestor măsuri: 
- Efectucază  instruirea ş i controlul cunoştinţelor prin testare în probleme de igienă  şi epidemiologie a 
personalului din subordine, conform legislaţ ici in vigoare; 
- Semnalează  medicultd şef de secţ ie ş i/sau directorului de Ingrijiri cazurile de boli transmisibile pe care 
le suspicionează  in rândul personalului; 
- Instruieştc ş i supraveghează  personalul din subordine asupra măsurilor de igicnă  care trebuie respectate 

de vizitatori ş i personalul spitalului (portul echipamentului,evitarea aglomerării în saloane); 
- Verifică  şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei pacientelor,colectarea şi păstrarea lenjeriei 

murdare,dczinfecţia lenjeriei dc la pacientele infecţ ioase, transportul lenjeriei murdare,transportul ş i 

păstrarca lenjeriei curate; 
- Verifică  ş i răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţ ioase ş i neinfecţ ioase, de depozitarea lor 

pe secţie, de modul de transport la depozitul central ; 

L-4 3 

25 MAL, 2022 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginccologic 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
FUNCTIONARE 

ŞI Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	70/219 

- Controlează  şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi 

comportamentului igienic, precum şi asupra respectă  ii normelor de tehnică  aseptică  ş i propune 

directorului de Ingrijiri măsuri disciplinare in cazurile de abateri ; 

- Participă  la elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pc secţ ie in funche de manevrele ş i procedurile medicale identificate cu risc pentru 

pacienţ i şi se asigură  de implementarea acestora ; 

- Răspunde de Intocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicalc pe secţ ie; 
- Aduce la cunoştinţa directorului medical al unităţii,de ficcare dată,In timp util,orice eveniment care 

poate conduce la apariţia unci infecţli intraspitaliceşti în secţ ia/sectorul de activitate; 

- Răspunde de intocmirea ş i completarea registrului de expunere accidentală  la produse biologice pe 

secţ ie; 
- Efectuează  examenul organoleptic al alimentelor distribuite pacientelor şi mamelor insmitoare şi le 

Indepărtează  pe cele necorespunzătoare, situaţ ic pe carc o aducc la cunoştinţă  directorului de îngrijiri; 

Conform prevederilor Ord.1226/2012 asistenta şefa arc următoarele responsabilităţi: 

- Răspunde de aplicarea codului de procedură; 

- Prezintă  medicului şef de secţie planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a 

deşeurilor medicale periculoase; 
- Aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza natională  de date privind deşeurile rezultate din 

activităti medicale; 
- Identifică  ş i evaluează  principalele riscuri proprii activităţi, stabileşte măsuri de gestionare a riscurilor 

identificate, asigură  completarea, actualizarea registrului de riscuri, răspunde de nerealizarea eficace ş i 

eficenţa a obiectivelor; 
- Are atribuţ ii pc linia conţrolului inţern managerial: 

• colaborează  cu secretarul comisiei de monitorizare pc linia conţrolului intern managerial, respectiv 

în domeniul managementului riscului; 
• răspunde prompt solicitărilor privind informaţ iile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate ş i difuzate; 
• evaluează  şi revizuieşte, la solicitarea conducatorului structurii funcţ ionale din care 

face parte, riscurile; 
• formulează, la solicitarea şefului structurii funcţ ionale/secretarului comisiei/secretarului echipei al 

organelor de conţrol, o opinie referitoare la modul 1n carc a fost aplicat planul de implementare a 

măsurilor dc control elaborate dc echipa de gestionare a riscurilor; 
-indeplineşte sarcinile ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţii; 

-iş i Insuşeste şi respectă  procedurile implementate prin standardul ISO 9001 ş i măsurile de aplicare a 

acestora; 
-Identifică  procesele necesare sistemului de management al cal ităţ i i, 1n sfera de activitate; 

-Iniţ iază  şi colaborează  la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii pentru 

procesele stabilite, conform ariei de activitate specifice; 
-Asigură  implementarea şi menţ inerea sistemului de management al calităţ ii conform documentelor de 

sistem elaborate; 
-Monitorizează  şi evaluează  periodic calitatea serviciilor de îngrijire acordate de către personalul din 

subordine, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor; 

-Participă  la instruirea personalului referitoare la cerinţele sistemului de management al 

procedurile şi protocoalele elaborate ale spitalului; 
-Participă  la promovarea conştientizării cerinţelor pacientelor în intreaga segie 
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-Monitorizcază  procesul de implementarc ş i respectare al proccdurilor şi protocoalelor de către angajaţ ii 

din subordine; 
-Urmăreşte relatiile cost-eficienţă  1n activitatea de ingrijiri; 

-Propune modalităti imbunatătire a calităţii serviciilor de ingrijire; 

-la la cunoştinţă  de neconformităţ ile existente şi participă  la efectuarea acţ iunilor corective/ preventive 

legate de sistemul de management al calităţii, 1n secţie; 

- la la cunoştinţă  de evenimentele adverse, “near miss" ş i santinelă  care au avut loc în secţ ie ş i asigură  
raportarea acestora conform procedurii; 
-la la cunoştinţă  de evenimentele adverse, -near miss" ş i santinelă  care au avut loc în alte secţii/ spitale 

şi informează  personalul din subordine de măsurile instituite/ precautide necesare cu privire la acest 

aspect; 
- Informează  managerul şi directorul de ingrijiri cu privire la toate disfuncţ ionalităţile şi problemele 

potenţiale sau survenite in activitatea medicală  a secţ iilor, propune solutii pentru prevenirea sau 

rezolvarea lor; 
-Participă  la misiuni de audit clinic în domeniul îngrijirilor, conform nivelului de competenţă; 
-Prezintă  periodic, la solicitarea managerului şi directorui de îngrijiri rapoarte specifice privind 

activitatea sa, a asistenţ ilor medicali a altor categorii de personal din subordine; 

- Exercită  profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionalc, cerinţelor 

postului, cu respectarea Codului de Etica si Deontologie al asistenţilor; 

- Răspunde de respectarea deciziilor şi a Regulamentelor de ordine interioara si de organizare si 

functionare a spitalului; 
- Răspunde de dotarea secţ iei cu instrumentar, lenjerie, alte materiale necesare precum şi inlocuirea 

acestora în momentul uzării; 
- Îş i insuşeşte ş i respectă  prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al calităţii 

implementat conform standardelor de calitate pentru acreditarea spitalelor; 

- Monitorizează  respectarea de către personal a protocoalelor ş i ghidurilor de practică  ; 
- Realizează  evaluarea satisfacţ iei pacientelor ; 
- Verifică  existenţa unor proceduri ş i sisteme de lucru care să  asigure realizarea calităţii ; 

- Verifică  aplicarea corectă  a acestor proceduri ; 
- Participă  la realizarea unui plan de măsuri pentru imbunătăţirea calităţii ş i siguranţei pacientelor ; 

- Participă  la întocmirea fişelor de evaluare ale personalutui din subordine; 
- Participă  la cursurile de perfecţionare şi instruieşte personalul subordonat; 

- Participă  la procesul de formare al viitorilor asistenţ i medicali, dacă  este cazul. 

- Participă  la realizarea programelor de educaţ ie pentru sănătatc. 

- Răspunde de asigurarca confidenţialităţii ingrijirilor medicale, a seeretului profesional şi a unui climat 

etic faţă  de pacienta; 
- Toate infonnaţille cu privire la starca pacientului vor fi furnizate doar cchipei de ingrijirc. Este interzis 

fumizarea acestor informaţii prin orice mijloace (inclusiv telefon, e-mail) către terţe persoane şi mass- 

media; 
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există  ş i faţă  de aparţ inători, colegi sau alte 

persoane din sistemul sanitar, neinteresate 1n tratament, chiar ş i după  terminarea tratamentului ş i decesul 

pacientului; 
- Răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţ ie făcând situaţ ia în care 

pacientul ş i-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţ ii, in tot sau în parte; 

- Să  folosească  datele ş i infortnaţ ide la care arc acces numai in scopul luării unor decizii cu privire la 

indeptinirea atribuţ iilor funcţ iei sale, tără  a le utiliza în nici un alt scop; 

49)  
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- Conform Legii 481/ 2004, să  respecte normele, regulile ş i măsurile de protecţie civilă  stabilite, să  

participe la instruiri, exerciţ ii aplicative ş i la alte forme de pregătire; 

- Se preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă  şi conform cerinţelor postului. 

- Identifică  ş i evaluează  principalcle riscuri proprii activităţ i, stabileşte măsuri de gestionare a riscurilor 

identificate, asigură  completarea, actualizarea registrului de riscuri, răspunde de nerealizarea eficace ş i 

eficientă  a obiectivelor; 
- Asigură  respectarea drepturilor pacienţilor; 

- Asigură  respectarea circuitelor funcţ ionale conform Ord. 1096/2016; 

- Cunoaşte, aplică  ş i răspunde de prevederile Ord.961/2016 privind curăţenia, dezinfecţ ia ş i sterilizarea; 

- Execută  şi alte sareini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de şeful de secţ ie/director 

medical/director de ingrijiri; 
-Monitorizează  comportamentul ş i comunicarea personalului medical mediu, din sectorul de activitate, 

cu pacienţii; 
-Aduce la cunoştinţa directorului de ingrijiri şi medicului şef dc secţie, orice plăngere formulată  de 

pacienţi referitor la comportamentul ş i comunicarea asistentelor medicale ş i infirmierelor din subordine; 

-Are obligaţia de a înştiinţa, de îndată, in formă  scrisă,medicul şef de secţ ie/directorul de ingrijiri , 

asupra nerespectării atribu(iilor din fişa postului de către asistentele medicale/infirmierele din subordine; 

- Poartă  echipament de protecţie adecvat conform Precauţ iunilor Universale şi verifică  la personalul 

atlat in subordine portul acestuia şi a ecusonului; 

- Răspunde şi respectă  normele privind situaţiile dc urgenţă  conform Legii 307/2006 şi cele privind 

securitatea şi sănătatea in muncă  conform Legii 319/2006; va comunica angajatorului orice eveniment 

asa cum este definit în legislaţ ia amintită; 

- Efectuează  controlul medical periodic ş i urmăreşte ca personalul din subordine să-şi efectueze 

controalele medicale periodice; 
- Consemnează  autoimbolnăvirile în caietul de triaj epidemiologic; 
- Personalul purtător (tulpini multirezistente) va fi scos din activitate pentru a urma tratament conform 

protocolului; se va reorganiza programul de lucru; 
- intocmeşte graficul de lucru, programarea anuală  a concediilor de odihnă  ale personalului, planul anual 

de instruire, răspunde de respectarea acestora şi asigură  inlocuirea persoanelor aflate în concediu; în 

lipsa asistentului şef atribuţfile funcţ iei vor fi prcluate de către un alt asistent medical cu competenţe 

similare; 
- Controlează  condica de prezenţă  şi o eontrasemnează; 

- Controlcază  zilnic schimbul serviciului personalului sanitar mediu ş i auxiliar, verificănd condica de 

predare a scrviciului pe ture; 
- Organizcază  şi controlează  folosirea integrala a timpului dc muncă  al persoanelor din subordine, 

intoemeşte graficul de lucru al acestora ş i îl predă  la biroul RUNOS până  in ultima zi a lunii curente, 

- intocmeşte pontajele lunare ale persoanelor din subordine, pe baza graficelor de lucru şi a condicelor 

de prezenţă, completănd toate rubricile cerute de formular (numele ş i prenumele, prezen(a pe zile, total 

ore lucrate, orcle lucrate sămbata şi duminica şi sarbatori legale) foilc de pontaj vor fi semnate de 

asistentul şef şi vizate de şeful secţ iei şi predatc la biroul RUNOS păna la 20 alc lunii pentru luna în 

curs. in situaţ ia cănd pâna la sfărşitul lunii apar modificari in prezenţa personalului se va comunica 

aceasta la biroul RUNOS. Nerespectarea acestor prevederi cu privire la pontaje vor duce la neplata 

drepturilor salariale alc personalului din subordine; 
- Distribuie lunar fluturaş ii de salarii către personalul din secţ ie; 
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- 7i este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în starc de ebrietate sau sub mlluenţa produselor cu 

efect stupefiant ş i consumul acestora in timpul programului de lucru. 

Art. 93 Atributii şi responsabilităti ale asistentilor medicali din din sectiile cu paturi de obstetrică  
ginecologie: 
- Primeşte internatele şi ajută  la acomodarea acestora la condiţiile de cazare ; 

- La sosirea in secţie a pacientei verifică  datele de pe foaia de observaţie, concordanţa cu braţara şi 

semnează  planul de îngrijiri; 
- Solicită  de la biroul de internari, brăţara de identificare roşie în eazul pacientelor cu nevoi speciale, 

dizabilităţ i şi risc de cădere; 
- Prelucrează  suprafeţele dc lucru destinate aetivităţii medicale; 

- Participă  la vizita medicală  şi execută  indicaţille medicilor cu privire la efectuarea explorărilor 

diagnostice, a tratamentului, a regimului alimentar şi a igienei pacientei; 

- Asistă  medicul in efectuarea manevrelor medicale; 
- Completează  zilnic planul de ingrijire al pacientelor internate; 
- in concordanţă  cu foaia de observaţie stabileşte scorul de dependenţă  din planul de îngrijiri la 

internarea şi externarea pacientei; 
- La extemare oferă  pacientei un exemplar din planul de îngrijiri (raportul de îngrijiri la externare); 

- Supraveghează  în permanenţă  starea pacientelor, înscriind zilnic 1n foaia de observaţ ie ş i planul dc 

îngrijiri temperatura, tensiune arteriala ş i oricc alte date stabilite de medic şi îl informează  pe acesta 

despre orice modificarc a stării generale a pacientelor; 
- Răspunde de înscrierea medicamentelor în condica conform prescripţ iilor medicului din foaia de 

obscrvatie ş i de preluarea din farmacia spitalului a acesteia; 
- Administrează  personal, conform indicaţiilor medicale consemnate în foaia de observaţ ie cu semnatura 

şi parafa medicului de specialitate, medicamentele prescrise pacientelor, inc lusiv medicaţia per os 

- Programează  pacientele pentru efectuarea examenelor de specialitate şi le Insoteşte: 

- asistenta medicală  are obligaţia să  efectueze cardiotocografil la recomandarea medicului 

specialist/primar şi să  se asigure că  traseul de cardiotocograf a fost semnat şi parafat de un medic 

specialist/primar imediat după  efectuarea lui; 
- Le pregătcşte pentru intervenţ ia chirurgicală; 
- La transferut pacientei la sala de naşteri/ ATI Insoţeste şi predă  pacienta ş i documentaţ ia aferentă; 

- 1mpreună  cu medicul participă  la efectuarea pansamentelor; 
- Efectuează  toaleta organelor genitale exteme; 
- Ajută  pacientele la păstrarea igienei personale : 
- Prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicatc şi consemnate în foaia de observaţ ie 

cu semnatura ş i parafa medicului si listează  din programul informatic al spitalului rezultatele 

investigaţ iilor efectuate ş i le ataşează  foii de observaţie; 
- Efectuează  transportul în condiţii optime şi la timp a produselor biologice prelevate de la paciente, la 

laborator; 
- Pregăteşte materialele pentru sterilizare ş i respectă  condiţ ille de păstrare ale acestora, utilizarca lor în 

limita termenului de valabilitate; 
- Efectuează  transportul materialelor sanitare şi a instrumentarului la ş i de la staţ ia de sterilizare; 

- Supraveghează  distribuirea mesei la paciente, iar în cazuri speciale (invalidităţ i) asigură  hrănirea 

directă  a pacientelor; 
- Supraveghează  schimbarea la timp a lenjeriei de pat ş i de corp a pacientelor, precum ş i cea din sălile 

de tratament şi consultaţ ie; 
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- Supravegheaza personal punerea bazinetelor pacientelor imobilizate; 
- Contribuie la educaţ ia pentru sănătate a pacientelor; 

- Supraveghează  efectuarea curăţeniei ş i dezinfecţ iei curente şi cicl ice; 

- Introduce în baza electronică  de date a secţiel toate operaţ iunile privind pacicntele: proceduri medicale, 

transferuri, tipul de regim alimentar. 
- inserie consumul de materiale sanitare in programul electronic ; 
- Are obligaţia de a cunoaşte Intocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor ş i de introducere a datelor 

respective in calculator; 
Conform Ordinului 1101/2016 are următoarele atribuţ ii: 

-Implementează  practicele de Ingrijire a pacientelor in vederealimitării infecţiilor ; 

-Se familiarizează  cu practicele de prevenire a apariţ iel ş i răspăndirii infecţiilor ş i aplicarea practicilor 

adecvate pe toată  durata internării pacientelor; 
-Menţine igiena.conform politicii spitalului ş i practicilor de ingrifire adecvate din salon ; 

-Informează  cu promptitudine medicul de gardă/medicul sef de secţe in legătură  cu apariţia semnelor de 

infecţie la una dintre paciente aflate în îngrijirea sa ; 
- Iniţiază  izolarea pacientei care prezintă  semne ale unei boli transmisibile şi anunţă  imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale ; 

- I.imitează  expunerea pacientei la infecţ ii provenite de la vizitatori, personalul spitalului,alţi pacienţ i 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
- Semnalcază  medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţ ie asociată  asistenţei medicale ; 

- Participă  la pregătirea personalului ; 
- Participă  la investigarca focarelor ; 
- Anunţă  imediat asistenta şefă  asupra deficienţelor de igienă  falimentare cu apă, instala(ii sanitare); 

- in limita competenţelor, execută  orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şef sau 

a medicului sef de sectie ; 
- Exercită  profesia de asistent medical in mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, cerinţelor 

postului, cu respectarea Codului de Etică  şi Deontologie al asistenţ ilor medicali; 

- Are obligaţia să  cunoască  şi să  respecte circuitele funcţ ionale din spital pentru personal, medicamente, 

deşeuri, lenjerie, alimente, paciente, vizitatori, instrumentar ş i materiale; 

- Asigură  şi respectă  drepturile pacientului confonn prevederilor Legii 462003şi a normelor sale de 

aplicare; 
- Acorda asistcnta medicala in mod ncdiscriminatoriu; 
- Are un comportament adecvat în serviciu şi in relaţ iile cu pacientele, aparţinătorii precum şi cu 

celelalte categorii profesionale participănd la asigurarea unui climat optim ş i de siguranţă  în secţie; 

- Răspunde de indepl inirea promptă  ş i corectă  a sarcin ilor de serviciu; 
- Supraveghează  ş i indrumă  activitatea personalului auxiliar; 
- Are obligaţ ia şă  înceapă  activitatea numai după  predarea corectă  a baremului de medicamente, a 

instriunentarului cu regim special şi a intregii aparaturi in stare de funcţionare; 

- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 
- Contribuie la educaţ ia pentru alimentaţia la săn a nou născutului; 

- Răspunde de ordinea ş i curăţenia din saloane; 
- Răspunde de respectarea riguroasă  a regulilor de asepsie necesare bunei desfăşurări a actului mcdical ; 

- Respectă  permanent ş i răspunde de aplicarea regulilor de igienă  in functie de procedurile pe care le 

efetucază  (spălarea simplă, spălarea antiseptică) cât şi a regulilor de tehnică  aseptică  în efectuarea 

tratamentelor ş i manoperelor prescrise, respectă  măsurile de izolare stal ilite ; 
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- Declară  imediat asistentei şcfe orice imbolnăvire acută  pe care o prezintă  stare febrilă, infec(ie acută,) 

precum ş i bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 

- Supraveghează  şi contribuie la buna desfăsurare a accesului vizitatorilor in unitate conform 

dispoziţiilor în vigoare; 
- Supraveghează  şi ia masuri de respectare a normelor de igicnă  de către vizitatori (portul 

echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 

- Asigură  şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului, aparaturii cu care lucrează  şi se 

ingrijeşte de Intreţ inerea acestora ; 
- Are obligalia de a cunoaşte şi de a respecta instrucţ iunile de utilizare a aparatelor; 

- Asigură  curăţenia şi dezinfecţ ia aparaturii din dotarc; 

- Foloseşte aparatura din dotare numai în scopul realizarii sarcinilor de serviciu şi nu in scop personal ; 

- Anunţă  asistenta şefă  sau bioinginerul asupra eventualelor defecţ iuni tehnice ; 

- Va folosi in mod raţ ional materialele sanitare fă ră  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 

- Controlează  modul de păstrare si folosire a materialelor sanitare , dezinfectante si de curatenie, 

ingrijindu-sc de dotarea locului de muncă  cu acestea: 

- Răspunde de bunurile allate in gestiunca sa ; 
- Are obligaţia de a-ş i însuşi ş i respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al calităţii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea 

spitalelor; 
- Iş i insuşeste ş i aplică  protocoalele ş i procedurile implementate la nivelul secţiei; 

- in caz de expunere accidentală  la sănge sau alte produse biologice aplică  imediat protocolul de 

management al expunerii accidentale la biologice; 
- Aplică  procedurile implementate la nivelul spitaltilui pentru preintâmpinarea evenimentelor 

ADVERSE/SANTINELĂMEAR MISS; 
- Comunică  evenimentele ADVERSE/SANTINELĂRVEAR MISS identificate pe sectie în cel mai scurt 

timp de la aparitie. maxim 12 ore, medicului şef de secţ ic, responsabilului cu monitorizarea acestora şi 

acţ ioncază  conform procedurilor implementate; 
- Identifică  riscurile inerente activităţ ilor din serviciu şi intreprinde acţiuni care să  înlăture riscurile sau 

să  le menţină  în limite acceptabile; 
- Asigură  implementarea măsurilor cuprinse 1n Planul de implementarc a măsurilor de control pentru 

riscurile semnificative aprobat de către manager şi transmis de către sccretariatul tchnic al Comisiei de 

monitorizare; 
- La solicitarea personalului carc efectuează  autocontrolul are obligaţ ia să  permită  recoltarea de exudat 

nazal ş i faringian, probe de sanitaţ ie de pe tegument (mâini) şi de pe echipamentul de protectie; 

- Răspunde de respectarea deciziilor şi a prevederilor regulamentului de ordine interioară  şi a 

regulamentului de organizare ş i funcţionare a spitalului; 
- Se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale şi răspunde de corectitudinea datelor pe 

carc le consemnează; 
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicalc: 
- Este loială  secţ iei si instituţiei t  respectănd ierarhia profesională, confidentialitatea ingrijirilor medicale 

a secretului profesional şi a unui climat etic; 
- Respectă  secretul profesional ş i faţă  de aparţinători, colegi sau alte persoanc din sistemul sanitar, 

neinteresate 1n tratamcnt, chiar ş i după  terminarea tratamentului şi decestil pacientului: 

- Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţ ic făcând 

situaţ ia in care pacientul ş i-a dat consimţă inantul expres pentru divulgarea acestor informaţ ii. 1n tot sau 

in parte; 
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- Va folosi datele ş i informa iile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

indeplinirea atribuţ i ilor funcţiei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 

- Are obligaţ ia să  participe la toate instruirile organizate ş i programate care au ca temă  profilaxia 

infecţ illor de spital, situaţiile de urgenţă, sănătatea şi securitatea în muncă; 

- Are obligaţia de a participa la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (E.M.C.); 

- Anual are obligaţia de a prezenta la serviciul RUNOS avizul de liberă  practică  eliberat de OAMR ş i 

asigurarea de malpraxis ; 
- Se specializcază  continuu în cazul introducerii unor noi tehnici; 
- Răspunde de pregătirea practică  a elevilor din şcolile postliceale, în timpul stagiilor de practică; 
- Aplică  şi respectă  prevederile Ord.961/20 I 6 privind curatenia,dezinfecţ ia ; 

- Aplică  ş i respectă  prevederile Ord.I 101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevcnire 

şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale în unităţ ile sanitare; 

- Aplică  şi respectă  prevederile Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcţ ionale stabilite pe 

spital referitor la personat, paciente, lenjerie, alimente şi reziduuri şi supraveghează  respectarea lor de 

către paciente şi personalul din subordine; 
- Poartă  ccuson la vedere, echipament de protecţ ie adecvat conform Precauţiunilor Universale şi 

procedurilor specifice in caz de risc epidemiologic ş i verifică  la personalul aflat in subordine portul 

acestora; 
- Pentru păstrarea igienci şi a aspectului estetic işi va schimba echipamentul ori de căte ori este nevoie; 

- Conform Ord.I226/2012 are următoarele responsabilităţ i: 

- aplică  procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională  de date privind deşeurile rezultate din 

activităţ i medicale. 
- Răspunde de aplicarea procedurilor şi protocoalelor de colectare separată  pe categorii, de ambalare ş i 

de stocarea temporară  a deşeurilor medicale produse in timpul activităiii, acordănd o atenţ ie deoscbită  
deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea sănătăţ ii 

- Răspunde şi respectă  nonnele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 şi ccle privind 

securitatea ş i sănătatea în muncă  conform Legii 3 19/2006; 
in acest scop, angajatul are următoarele 
- Să-şi însuşească  ş i să  respecte normele ş i instrucţiunile de protecţia muncii ş i 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 

echi pamentelor tehnice ale clădirilor, precum ş i să  utilizeze corect aceste dispozitive; 
- Să  aducă  la cunoştinţa conducătorului de muncă  orice defecţ iune 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 

indată  conducătorul locului de muncă; 
- Să  refuze întemeiat executarca unei sarcin i de muncă  dacă  aceasta ar pune 1n pericol de accidentare sau 
îmholnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţ i la executarea respectivei lucrări, 

- Să  utilizeze echipamentul individual de protecţ ie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost 

acordat; 
- Să  coopereze cu angajatorul ş i angajaţii acestuia cu atribuţ ii specifice in domeniul securităţ ii şi 

sămităţ ii in muncă, atâta timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să  se asigure că  
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toate condijille de muncă  sunt corespunzătoarc şi nu prezinta riscuri pentru securitate şi sănătate la locul 

de muncă  cât şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 

- să  dca relatii din proprie initiativă  sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare in domeniul 

protectiei muncii. 
- Obligatfile asistentei în situaţiile de urgenjă  sunt : 

a) să  respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştintă, sub orice formă, 

dc administrator sau de conducătorul institutiei, după  caz; 

b) să  utilizeze substantele periculoase, instalatille, utilajcle, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instructiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul institu(iei, după  caz; 

c) să  nu efectucze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 

impotriva incendiilor; 

d) să  comunice, imediat după  constatare, conducătorului locului de muncă  orice incălcare a normelor de 

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situajii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţ iune sesizată  la sistemele şi instalaţ iile de apărare împotriva incendiilor; 

e) să  coopereze cu salariatii desemnati de administrator, după  caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atributii in domeniul apărării împotriva incendiilor, in vederea realizării măsurilor de apărare 

impotriva incendiilor; 
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit în legislatia amintită, aducănd la 

cunoştinja asistentei şefe orice defectiune de natură  să  constituie un pericol; 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Are obligatia de a respecta programarea concediilor de odihnă  planificate la inceputul anului pe secţie; 

- Are obligatia de a semna zilnic în condica de prezentă  cu mentionarea orei de venire şi de plecare din 

serviciu; 
- Respectă  graficul de muncă  pe tura stabilită  şi predă  în scris la ieşirea din tură  situatia şi planul de 

investigaţie şi tratament al pacientelor, asistentei care preia serviciul; 

- Predă/preia tura/pacientele conform procedurilor in vigoare ; 

- Nu va părăsi locul de muncă  fără  aprobarea medicului şef de sectie şi a asistentei şefe; 

-Atunci cănd schimbul 1ntărzie sau nu se prezintă  la progam, nu va părăsi locul de muncă  fără  aprobarea 

medicului şef de sectie şi a asistentei şefe ; 

- Respectă  ordinca şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă  eficientă  timpul dc 

lucru in interesul serviciului; 
- Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă  aprobată  de asistenta şefă  şi medicul şef 

sectie şi avizată  de directorul de îngrijiri, cu minim 24 de ore inainte şi înregistrată  la serviciul RUNOS; 

- Îi este interzis fumatul, venirea la serviciul in stare de ebrietate precum şi consumul de băuturi 

alcoolice şi substante stupetiante în timpul programului de lucru; 

- Răspunde pentru nesesizarea şefului icrarhic superior cu privire la orice problemă  aparută  pe parcursul 

activităjii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ; 

Art. 94 Atributii şi responsabilităti ale asistentilor medicali din din sectille cu paturi de 

neonatologie: 
- primeşte şi asigură  toate conditille de cazare ale nou-născutului, Inregistrăndu-I în caietul de situatii şi 

foaia de ohscrvatie cu ora sosirii, sex, greutate şi alte caracteristici şi particularităţi, locul de unde vine 

sau unde pleacă; 
- verifică  brătara de identificare a nou-născutului să  corespundă  cu cea de la măna mamei; 
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- participă  la vizita medicală, ascultă  şi execută 	 medicilor cu privire la efectuarea 

explorărilor diagnostice, a tratamentului, a alimentaţ iei şi efectuează  obligatoriu toaleta nou 

născutului, igiena tegumentelor şi a bontului ombilical, toaleta cavităţii bucale conform protocolului; 

- asistă  medicul in efectuarea manevrelor medicale; 

- administrează  nou-născutului medicamentele prescrise conform indicaţ iilor medicale; 

- în cazul transfuziei de produse ş i derivate de sânge asistenta are obligaţia de a verifica exactitatea 

datelor de pe flacon ş i de pe fişa de eliberare a produsului de la punctul de transfuzie şi de a semnala 

imediat orice nonconcordanţă. Are obligaţ ia de a verifica termenul de valabilitate al produsului ş i 

semnalează  eventualele alterări macroscopice ale produsului; 

- supraveghează  in permanenţă  starea nou născutului, monitorizează  permanent parametrii stabiliţ i de 

medic ş i îl informează  pe acesta în timp util asupra oricărei modificări survenite in evoluţia acestuia; 

- prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic ş i inscrie în timp util in 

foaia de observaţie (F.O.) rezultatele investigaţiilor efectuate; 

- supraveghează  şi răspunde de transportul în condiţii optime ş i la timp a produselor biologice prelevate 

de la nou-născut la laborator; 

- inscrie consumul de materiale sanitare, medicamentele administrate şi procedurile efectuate in foaia 

de observaţ ie; 

- predă  în scris la ieş irea din tură, asistentei care preia serviciul, situaţia ş i planul de investigaţ ie şi de 

tratament al nou-născutului; 

- inceperea activităţ ii va avea loc numai după  preluarea corectă  ş i completă  a nou-născutului; 

- la inceperea turci va prelua corect şi complet baremul de medicamente, instrutnentarul cu regim 

special ş i intreaga aparatură  în stare de funcţ ionare; 

- la ieş irea, respectiv intrarea în tură, are obligaţia de a preda şi primi informaţ ii asupra stării fiecărui 

nou-născut, cu consemnarea in caietul dc rapoarte a tuturor problemelor/ incidente apărute pe 

parcursul serviciului; 

- 1ş i ajută  colegele din tură  la aplicarea unor manevre atunci cănd este solicitată, cu profesionalism şi 

spirit de echipă; 
- va supraveghea ş i asista accesul parinţ ilor in saloanele de Terapie Intensivă  nou-născuţi si Prematuri, 

in condiţ iile prevăzute în Regulamentul dc ordine interioară; 
- ii este interzis să  dea familici sau altor persoane din afara secţiei relaţ ii privind evoluţ ia ş i 

prognosticul nou-născutului; 

- la extemarea din spital a nou-născutului, predă  mamelor, sub semnătură, biletul de externare şi 

Insoţeşte mama şi eopilul până  in triaj, pentru a putea fi preluată  împreună  cu nou-născutul de către 

familie; 

- are obligaţ ia de a supraveghca nou născutul pe tot parcursul turei; 

- cunoaşte, respectă  permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă  (spălarea şi dezinfecţ ia 

mâinilor), cât şi a regulilor de ascpsie în efectuarea tratamentelor şi manevrelor prescrise; 

- cunoaşte si pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă  condiţ iile de păstrare ale acestora, 

utilizarea lor in limita termenului de valabilitate; 

- asigură  curăţenia ş i dezinfecţ ia aparaturii din dotare (incubatoare, aparat de ventila(ic, tubulaturi, 

etc.); 

- supraveghează  efectuarea curăţeniel; 

- supraveghează  dezinfecţ ia curenta şi ciclică; 

- asistenta care işi desfăşoară  activitatea în sala de naşteri şi sala de operaţ ii are obligaţ ia de a prelua 

nou-născutul de la medicul specialist sau primar/ moasă/ medic rezident, de a efectua ligatura ş i 
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pansamentul ombilical, de a măsura greutatea(G), alia(T), pernnetrul cranian(PC) şi perimetrul 

toracic(PT) ş i a le inregistra tn foaia de observaţ ie; 

- are obligaţia de a urmări nou-născutul până  la transferul în secţ ie; 

- are obligaţia de a efectua transportul nou-născutului in secţ ie ş i de a-lpreda asistentei de tura; 

- asistenta de tura va prelua nou-nascutul si foaia lui de observatie si va identifica nou-nascutul dupa 
bratara de identificare de la mana/picior; 

- raspunde de efectuarea corecta a vaccinului antihepatitic B si BCG, pe care il consemncaza sub 
semnatura in foaia de observatie a nou nascutului; 

- evaluarea nou-născutului pentru screening audiologic prin TEOAE; 

- efectuează  recoltarea pentru screening de fenolcetonurie conform protocolului; 

- efectuează  vaccinarca BCG ş i AHB conform protocolului; 

- monitorizează  funcţ iile vitale ale nou-născuţilor cu risc de retinopatie în timpul examinării 

oftalmologice, in timpul administrării lascroterapiei sau alte forme de tratament; 

- administrează  la recomandarea medicului neonatolog medicaţie sedative şi analgezice în caz de 

laserterapie; 
- descarcă  zilnic materiale sanitare si consumabile pe fiecare nou-născut prin scanare; 

- prepară  alimentaţ ia parental conform protocolului; 
- transportă  de la bucătăria dietetică  formule de lapte gata preparate conform bonului; 

- are obligaţia de a supraveghca ş i instrui modul de colectare a laptelui, depozitarea laptelui conform 

protocolului; 
- are obligaţia de a instrui mamele cu privire la igiena măinilor ş i sănilor; 

- verifică  la intrarea 1n tură  alarmele de la pulsoximetru conform protocolului pentru a preveni 

retinopatia de prematuritate; 
- verifică  temperatura, umiditatea în incubatoare conform graficului afişat în salon; 

- colaborează  cu responsabilul de risc ş i şeful de sectie pe linia controlului intern managerial, respectiv 

în domeniul managementului riscului; 
- asigură  implementarea măsurilor cuprinse in Planul de implementare a măsurilor de control pentru 

riscurile semnificative aprobat de către manager şi transmis de către secretariatul tehnic al Comisici 

de monitorizare; 
- răspunde prompt solicitărilor privind informaţ iile referitoare la modul de implementare a procedurilor 

elaborate şi difuzate; 
- fonnulează, la solicitarea şefului de secţie/ secretarului comisici/ secretarului echipei al organelor de 

control, o opinie referitoare la modul în care a fost apl icat planul de implementare a măsurilor de 

control pentru riscurile semnificative, aprobat de către manager şi transmis de către secretariatul 

tehnic al Comisiei de monitorizare; 
- evaluează  ş i revizuieşte, la solicitarca conducătorului structurii funcţionale din care face parte, 

riscuri le; 
- contribuie la educarca mamelor in promovarea şi susţ inerea alimentaţ iei la săn, a alăptării exclusiv la 

sân; 
- cunoaşte ş i aplică  planul de ingrifiri conceput de fiecare secţ ic - fişa de monitorizare a asistentei 

completată  ş i semnată  de către fiecare tură. 
- Conform Ordinului 1101/ 2016, are următoarele atribuţii: 
- implementează  practicile de îngrijire a pacienţ ilor in vederea limitării infecţ illor; 

- se familiarizcază  cu practicile de prevenire a apariţ iei ş i răspândirii infecţiilor ş i aplicarea practicilor 

adecvate pe toată  durata internării pacienţ ilor; 
- men(ine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de ingriţ ire adecvate din salon; 
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- informează  cu promptitudine medicul de gardă  /medicul şef de secţie în legătură  cu apariţ ia semnelor 

de infecţ ie la unul dintre pacienţ ii aflaţ i în îngrijirea sa; 
iniţiază  izolarea pacientului care prezintă  semne ale unei boli transmisibile şi anunta imediat medicul 

curant ş i serviciul de prevenire ş i limitare a infecţillor asociate asistenţei medicale; 

- limitează  expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alli pacienţ i 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
semnalează  medicului curant existenta elementelor sugestive de infecţie asociată  asistentei medicale; 

- participă  la pregătirea personalului, 
- participă  la investigarca focarelor. 
- Conform Ordinului 1226/ 2012, are următoarele atributii: 
- aplică  procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică  metodologia de culegcre a datelor pentru baza naţ ională  de date privind deşeurile rezultate din 

activităţ i medicale. 
- se prezinta la serviciu conform graficului de lucru aferent perioadei calendaristice; 

răspunde cu promptitudine la solicitările făcute de medicii din sectie ş i asistenta şefă: 

1n perioada pauzelor de masă/ fiziologice sau la părăsirea salonului doar din motive justificate, se va 
asigura ca nou-nascutii sunt monitorizati de o alta colega sau de un medic; 

- nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentei şefei si/sau a medicului şef de secţic; 

- la terminarca programului nu va părăsi locul de munca până  la sosirea schimbului, încetarea activitătii 

producandu-se numai după  predarea serviciului; 
schimbarea programultn/ turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă, cu minim 24 dc ore inainte, 

fiind aprobată  dc asistenta şefă  si medicul sef de sectie ş i avizată  de Directorul de ingrijiri; 
poarta echipament de protectie adecvat conform precautiunilor universale si verifica la personalul 
aflat in subordine si mamele/parintii in vizita portul acestuia; 
efectucază  controlul medical periodic (la inceputul fiecarui an calendaristic) sau ori de cîte ori este 
nevoie (cand starea de sanatate precara o impune); 

- trebuie să  declare imediat asistentei şefe orice imholnăvire acută  pe care o prezintă  (stare febrilă, 

infecţie acută, boală  venerică), precum ş i bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 
execută  orice alte sarcini corespunzatoare pregatiri profesionalc primite pe cale icrarhică, în interes de 
serviciu; 
cunoaste, asigură  ş i răspunde de buna utilizare si păstrare a instrumentarului si aparaturii cu care 
lucrează; 
anunţă  asistenta şefă, medicul si/ sau bioincinerul asupra eventualelor defectiuni tehnice si noteaza in 
caictul de echipamente; 

- va folosi în mod raţ ional si responsabil materialele sanitare tără  să  aducă  prejudicii ingrijirii nou- 
născutului: 

- controlează  modul de păstrare şi Mlosire a materialelor sanitare, dezinfectante şi de curăţenie, 
ingrijindu-se de dotarea corespunzatoare a locului de muncă  cu acestea; 

- răspunde de ordinea ş i curăţenia din saloane; 
- anuntă  imediat asistenta şefă  asupra deficientelor de igienă  (alimentare cu apă, instala(ii sanitare etc.); 
- respectă  măsurile de izolare stabilite; 
- respectă  circuitele funcţ ionale stabilite în unitate privind nou-născutul, mamcle, instrumentarul, 

lenjeria, reziduurile etc. şi supraveehează  respectarea lor de către paciente ş i personalul din 
subordine; 

- se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale; 
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- va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale nou-născutu ui; 

- are obligaţia să  participe la toate cursurile organizate si programate care au ca tema profilaxia 
infeeţiilor de spital, situaţille de urgentă, SSM; 

- are obligaţ ia de a participa la toate instruirile si testarile care au ca tema îngrijirea nou-nascutului, 
reanimarea nou naseutului si actualitati in profesia pe care o desfasoara; 

- are obligatia de a anunta medicul sef de sectic sau asistenta sefa de efectuarea unei alte activitati de 
asistenţă  medicală  in alta unitate sanitara, pentru a evita eventualele/posibilele evenimente 
epidemiologice; 

- va avea un comportament civilizat si profesionist în serviciu şi în relaţ iile cu pacientele, aparţ inătorii, 

precum ş i cu personalul medical superior, mediu si auxiliar; 
- cunoaste si contribuie la educaţia pentru sanatate a mamelor, incurajănd relaţia părinte-copil, părinte-

asistent mcdical; 
- va comunica medicului de salon si/ sau medicului şef de secţ ie eventualele probleme sociale luate la 

cunostinta; 
- răspunde de asigurarca confidenţialităţii ingrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat 

etic faţă  de nou-nascut si pacienta-mama; 
- toate informaţiile cu privire la starea pacientului vor fl furnizate doar echipei de ingrijire. Este 

interzisă  furnizarea acestor informaţ ii prin orice mijloace (inclusiv telefon, e-mail) către terţe 

persoane ş i mass-media; 
- cunoaste, respectă  permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă  (spălarea şi dezinfecţ ia 

mâinilor), căt ş i a regulilor de asepsic în efectuarea tratamentelor ş i manoperelor prescrise; 
- isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al calitatii in 

conformitate cu standardele de calitatc pentru acreditarea spitalelor conform; 
- răspunde de respectarca deciziilor şi a Regulamentelor de ordine intcrioara si de organizare si 

functionare a spitalului; 
- cunoaste, aplica si raspunde de prevederilc Ordinului 961/ 2016 privind curatenia, dezinfectia si 

sterilizarea, Ordinului 1096/ 2016 privind respectarea circuitelor functionale ale spitalului precum si 
Ordinului 1101/ 2016 privind nonnele de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale; 

- respectă  ş i apără  drepturile pacientului conform Legii 46/ 2003; 
- isi insuseste, aplica, controleaza si raspunde de colectarca, depozitarea, transportul si neutralizarea 

deseurilor provenite din activitatea medicala, conform Ordinului 1226/ 2012; 
- va coordona si controla personalul din subordine in aplicarea si respectarea acestor normative; 
- va folosi integral timpul de muncă  in interesul serviciului si al pacientilor; 
- are obligaţ ia de a semna zilnic 1n condica de prezenţă  cu menţ ionarea orei de venire ş i de plecare din 

serviciu; 
- are obligaţ ia de a respecta programarea concediilor de odihnă  planificate la Mceputul anului pe secţ ie; 
- este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub intluenta produselor cu efect 

stupefiant şi consumul acestora in timpul pmgramului de lucru; 
- foloseşte datele ş i informaţille la care are acces numai 1n scopul luării unor decizii cu privire la 

indeplinirea atribuţillor funcţiei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 
- respectarea secretului profesional este obligatoriu; secretul profesional există  ş i faţă  de aparţ inatori, 

colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar ş i după  terminarea 
tratamentului ş i decesul pacientului; 

- răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţ ie făcând situaţialn care 
pacientul ş i-a dat consimţăinântul expres pentru d i vul garea acestor informa(ii, în tot sau în parte; 
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- să  folosească  datele şi informatille la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 
Indeplinirea atributiilor functiei sale, fără  a le utiliza 1n nici un alt scop; 

- conform Legii 481/ 2004, să  respecte normele, regulile ş i măsurile de protectie civilă  stabilite, să  
participe la instmiri, exercitii aplicative şi la alte forme de pregătire. 

Art. 95 Personal auxiliar medical 

a. Infirmieră, îngrijitoare secţii cu paturi de obstetrică  ginecologie: 

- Efectuează  zilnic curătenia în conditii corespunzătoare ş i dc calitate a spatiului repartizat; 
- Răspunde de starea de igienă  a saloanelor, sălilor de tratament ş i consultatic, coridoarelor, oficillor, 
scărilor, ferestrelor, mobilierului; 
- Curătii ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 
- Efectuează  aerisirea zilnică  ş i periodică  a saloanelor; 
- Pregăteşte patul şi schimbă  lenjeria pacientelor; 
- Efectuează  deparazitarea pacientelor; 
-Transportă  ş i distribuie alimentele de la hucătărie pe sectie cu respectarea normelor igienico - sanitare 
în vigoare; 
- La indicatia medicului ş i sub supravegherea asistentei de sector distribuie alimentele 1n functie dc dieta 
evaluată  şi ajustată  in functie de patologia medicală, evolutia cazului şi evidentierea unor alergii 
alimentare; 
- Asigură  ordinea ş i curătenia în oficille alimentare: spală, dezinfectează  şi păstrează  in mod igienic 
vesela ş i tacămurile; 
- Efectuează  sau ajută  la efectuarea toaletei zilnice a pacientei imobilizate cu respectarea regulilor dc 
igienă; 
- Ajută  pacientele nedeplasabile la efectuarea toaletei zilnice; 
- Ajută  pacientele pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( bazinet ); 
- Curătă  ş i dezinfectează  bazinetele, tăvitele renale, mesele ginecologice (exceptie suprafe(ele prevăzute 
cu muşama) conform instructiunilor primite ; 
- Ajută  la pregătirea pacientei 1n vederea examinării ; 
- Pregăteşte ş i ajută  pacienta in vederea mobilizarii ş i le ajută  pe cele care necesită  ajutor pentru a se 
deplasa; 
- Ajută  asistentul medical la pozitionarea pacientei imobilizate precum ş i la la hrănirea acesteia; 
- Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile colectoare de urină  sau alte produsc 
biologice după  ce s-a făcut bilantul şi s-a inregistrat în F.O. a pacientei; 
- insoteşte pacienta în vederea efectuării diverselor explorări 
- Transportă  pacienta conform indicatiilor primite; 
- Ajută  personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor ş i transportul pacientelor în sectie; 
- După  decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută  la 
transportarca acestuia la morga spitalului; 
- Transportă  lenjeria murdară  in saci speciali la spă lătorie şi o aduce curată  în 	saci cu respectarea 
circuitelor functionale; 
- Transportă  pe circuitul stabilit gunoitd, materialee contaminate in mod separat in saci marcati prin 
diferentiere clară  de culoare ş i etichetare ş i colectoarele de seringi şi ace; 
- Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate ş i colectoarele la crematoriu .iar 
gunoiul la pubelă, interzicăndu-se transportarea ş i depozitarea lor in alte conditii; 
- Vor căntări şi vor consemna zilnic cantitatea de gunoi ş i de reziduurile infectate de pe sector; 

"- 
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- Efectuează  curăţenia şi dezinfecţia curentă  a pardoselilor, pereţ ilor, mobilierului ; 

- indeplineşte toate indicaîiile asistentei medicale privind intretinerca curăţeniei, salubrităţil, 

dezinfecţiei; 
- Va anunţa asistenta şefă  in cazul necesităţii efectuării dezinsecţiel; 

- Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curentă  şi ciclică  sub supravegherea asistentului medical: 

- Efectuează  curăţenia şi dezinfecţ ia cărucioarelor, tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  la deplasarea 

pacientelor şi se ocupă  de intreţ inerea lor; 

- Se ocupă  de intreţ inerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  

pacienta la deplasare. 
- tine evidenţa la nivelul sechei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate dc la spălătoria unităţii; 

Conf. Ordin 1226/2012 are următoarele atribuţii : 
1.aplică  procedurile stipulate de codul de procedură  a sistcmului 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. 

- işi desfăşoară  activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului; 

- Supraveghează  modul de desfăşurare a vizitelor aparţ inătorilor conform Ord. 1284/2012; 

- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 

- Va avea un comportament etic faţă  de pacientă, apartinătorh acesteia şi faţă  de personalul medico- 

sanitar ; 
- Nu este abilitată  să  dea relajii despre starea sănătăţii pacientei; 

- Sc ingrijeşte de dotarea locului de muncă  cu materiale de curăţenie şi dezinfectante; 

- Va folosi în mod raţ ional materialele de curăţenie fără  să  aducă  prejudicii unităţii; 
- Va folosi toate materialele din dotare in scopul realizării sarcinilor de serviciu şi nu în scop personal; 

- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie; 

- Respectă 	primite privind concentraţia, timpul şi modul de preparare a soluţirtor 

dezinfectante, păstrarea şi manipularca dezinfectantclor şi a materialelor de curăţenie; 

- Respectă  pennanent regulile de igienă  personală  şi declară  asistentei sefe autoimbolnăvirile pe care le 

prczintă  sau celc survenite la mcmbrii de familie; 
- Răspunde de bunurile atlatc in gestiunea sa; 

- Asigură  transportul şi păstrarea alimentelor aduse pacientelor de către aparţinători; 

- Se implică  Impreună  cu asistentul medical la buna destăşurare a accesului vizitatorilor în unitate 

conform dispoziţiilor în vigoare; 
- Ajută  asistentul medical in respectarea normelor de igienă  de către vizitatori (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării in saloane); 

- Respectă  confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă  indiferent de natura acestora; 

- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există  şi faţă  de aparţ inători, colegi sau alte 

persoane din sistemul sanitar, neinteresatc în tratament, chiar şi după  terminarea tratamentului şi decesul 

pacientului; 
- Are obligaţia de a-şi insuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al calităţ ii. implementate in confonnitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor ; 

- Isi Tnsuseşte şi aplică  protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secţ iei; 

- Aplică  şi răspunde de prevederile Ord.961/2016 privind curăţenia, dezinfecţia şi Ord.1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţrtlor asociate asistentei 

medicale în unităţ ile sanitare; 

- Respectă  şi aplică  Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcţ ionale stabilite pe spital referitor 

la personal, paciente, lenjerte, alimente şi reziduuri; 
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- Respectă  circuitele funcţionale stabilite pe spital priv nd personalul, pacientele, lenjeria, alimentele, 

reziduurile; 

- Poartă  echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale şi ecuson; 

- Îşi însuseşte, aplică  şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor 

provenite din activitatea medicală, conform Ord.1226/201 2 şi 211/2011; 

- Răspunde şi respectă  normele privind situaţ iile de urgenţă  conform Legii 307/2006 şi cele privind 

securitatea şi sănătatea in muncă  conform Legii 319/2006 ; 

- Fiecare lucrător trebuie să  îşi desfăşoare activitatea, in conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instruc(iunile primite din partea angajatorului, astfel încăt să  nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnăvire profesională  atăt propria persoană, căt şi alte persoane care pot fl afectate de 

acţiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncă; 

- in mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligatii: 

a) să  utilizeze coreet maşinile, aparatura, uneltele, substanţelc periculoase, echipamentele de transport şi 

alte mijloace de productie; 

b) să  utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după  utilizare, să  TI înapoieze sau 

să  71 pună  la locul destinat pentru păstrare; 

c) să  nu procedezc la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau inlăturarea arbitrară  a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instala(iilor tehnice şi 

clădirilor, şi să  utilizeze corect aceste dispozitii; 

d) să  comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă  despre care 

au motive intemciate să  o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 

orice deficienţă  a sistemelor de protectie; 

e) să  aducă  la cunoştin(a conducatorului locului de muncă  şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 
f) să  coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă  realizarea oricăror măsuri sau cerin(e dispuse de către inspectorii de muncă  şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţ ia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) sa coopereze, atât timp căt este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să  sc asigure că  mediul de muncă  şi condi(iile de lucru sunt sigure şi fără  riscuri 

pentru securitate şi sănătate, in domeniul sau de activitate; 

h) să  Işi Insuşească  şi să  respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă  şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

i) să  dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă  şi inspectorii sanitari; 

- Obliga(iile infirmierei/ingrijitoarei in situaţ iile de urgenţă  sunt : 

a) să  respecte regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, aduse la cunoştin(ă, sub orice formă, 

de administrator sau de conducătorul instituţiei, după  caz; 

b) să  utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiţinilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţ iei, după  caz; 

c) să  nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţillor de apărarc 

împotriva incendiilor; 

d) să  comunice, imediat după  constatare, conducătorului locului de muncă  orice încălcare a normelor de 

apărare impotriva incendiilor sau a oricărei situaţ ii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţ iune sesizată  la sistemele şi instalaţ ille de apărarc impotriva incendiilor; 

e) să  coopereze cu salariaţ ii desemnaţ i de administrator, după  caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atribu(ii in domeniul apărării împotriva incendiilor, in vederea realizării măsurilor de apărare 

impotriva incendiilor; 

f) să  acţ ioneze,!in conformitate CLI procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţ iei oricărui 

pericol iminent de incendiu. 
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g) să  furnizeze persoanelor abilitate toate datele ş i informaţ ille de care are cunostinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit in legislaţ ia amintită, aducând la 

cunoştinţă  asistentei şefe orice defecţ iune de natură  să  constituie un pericol; 

- Se preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţ ie continuă  şi conform cerinţelor postului; 

- Execută  şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de asistent sau medic; 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Are obligaţ ia de a semna zilnic în condica de prezenţă  cu menţ ionarea orei de venire ş i de plecare din 

serviciu; 

- Respectă  graficul de muncă  pe tura stabilită  şi predă  la ieş irea din tură  situaţia sectorului colegei care 

preia serviciul; 

- Nu va pă răsi locul de muncă  fără  aprobarea asistentei şefe: 
- Va folosi integral timpul de muncă  1n interesul serviciului; 
- Schimbarea turei de lucru sc va solicita prin cerere scrisă  aprobată  de asistenta şefă  ş i şeful de secţie, 

avizată  de directorul de ingrijiri; 
- Cererea dc schimb de tură  va fi inregistrată  personal la biroul RUNOS; 
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă  pănă  la sosirea schimbului, incetarea activităţ ii 

producăndu-se numai după  predarea serviciului; 

- inceperea activităţii va avea loc numai după  predarea corectă  a inventarului; 

- Are obligaţ ia de a respecta programarca concediilor de odihnă  planificate la începutul anului pe secţ ie. 

- Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate ş i consumul de băuturi alcoolice/substante 

stupefiante în timpul programului de lucru; 
- Execută  orice alte sarcini primite pe cale ierarhică  în interes de serviciu. 

b. Infirmieră, îngrijitoare sectii cu paturi de neonatologie: 

- efectuează  zilnic curăţenia în condiţ ii corespunzătoare ş i de calitate a spaţiului repartizat; 

- efectuează  aerisirea saloanelor după  dezinfecţie; 
- transportă  pe circuitul stabilit şi cunoscut deşcurile pe categorii, fiind echipate corespunzător; 
- va respecta locul de depozitare al acestora, interzicăndu-se transportarea şi depozitarea lor în alte 

cond iţ i i; 
- căntăreste şi consemnează  zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduuri infectate de pe sector; 
- efectuează  curăţenia şi dezinfecţ ia curentă  a pătuţurilor. meselor de infăşat, pardoselilor, pereţ ilor, 
mobilierultd, tinand cont si de 	asistentei medicale; 
- anunţă  asistenta şeră  in cazul necesităţii efectuării dezinsecţ iei; 
- pregăteşte spaţ ille pentru dezinfecţia curenta si ciclică  sub supravegherca asistentei medicale: 

- transportă  lenjeria murdară  in saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  în alţi saci cu respectarea 

circuitelor funcţ ionale cunoscute si tine evidenţa la nivclul seeţ iei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate 

de la spălătoria unităţ ii; 

- ajută  la transportul materialelor sanitare ş i de curăţenie, dc la magazia spitalului în secţie; 

- efectuează  curăţenia ş i dezinfecţ ia terminală  a incubatoarelor, pătuţurilor, conform protocolului, la 7 

zile; 
- efectuează  curăţenia şi dezinfecţ ia zilnică  a pardoselilor, pereţilor, mobilierului, picioarelor de la 

incubatoare sau altă  aparatură  medicală, a plintelor de oxigen, vacuum, a pervazurilor, uş ilor, 

caloriferelor, etc. conform protocolului din secţ ie, cu notarca in caietul de rapoartc; 

2)  
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- curăţenia şi dezinfecţ ia zilnică  a lavoarelor şi chiuvetelor, cu turnarea la final a unei soluţii de clor, 

conform protocolului de 4 ori/ zi; 
- va urmări mamele la accesul în secţie şi in sala de colectare a laptelui; 
- va participa, sub supravegherea asistentei, la spălarca ş i dezinfecţia tubulaturii; 

- va duce şi aduce de la sterilizare, materialele care necesită  sterilizare, tubulatura, material moale, 

biberoane, etc.; 
- va transporta, la indicaţ ia asistentei ş i în condiţii de siguranţă, toate probele biologice către laborator; 

- va transporta cadavrul nou-născutului la morgă  si-I va depune in frigider, cu semnătură; 

- va transporta, la indicatia asistentei şi în condiţii de siguranţa, proba de sănge pentru realizarea 

compatibilităţ ii săngelui pentru transfuzie la UTS; 
- va participa, Impreuna cu asistenta, la realizarea compreselor din tifon/ vată  şi va duce casoleta la 

sterilizare; 
- colaborează  cu responsabilul de risc ş i şeful de secţie pe linia controlului intern managcrial, respectiv 

în domeniul managementului riscului; 
- asigură  implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementarc a măsurilor de control pentru 

riscurile semnificative aprobat de către manager şi transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de 

monitorizare; 
- răspunde promp solicitărilor privind informaţiile referitoare la modul de implementare a procedurilor 

claborate ş i difuzate; 
- formulcază, la solicitarea şefului de secţie/ secretarului comisiei/ secrctarului echipei al organelor de 
control, o opinie refcritoare la modul in care a fost aplicat planul de implementare a măsurilor de control 

cuprinse în Planul de implementarc a măsurilor de control pentru riscurile semnificative aprobat de către 

manager ş i transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. 

- işi desfăşoară  activitatea numai sub indrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului; 
- va avea un comportament etic faţă  de pacienta, aparfinătorii acestuia ş i faţa de personalul medico- 

sanitar; 
- nu este abilitată  să  dea relaţ ii despre starea sănătăţii nou-nascutilor; 
- se implică  împreună  cu asistenta mcdicala la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în unitate 
conform dispoziţiilor în vigoare (portul echipamentului, evitarea aglomerării in saloane, etc.); 

- se Ingrijeşte de dotarea locului de muncă  cu materiale de curăţenie şi dezinfectante; 
- va folosi in mod raţ ional materialele de curăţenie tără  să  aducă  prejudicii unităţ ii; 
- va folosi toate materialele din dotare in scopul realizarii sareinilor de serviciu si nu in scop personal; 
- răspunde de păstrarea în bune condiţ ii a materialelor de curăţenie; 
- respectă  indicaţi ile primite privind concentraţ ia, timpul şi modul de prepararc a soluţiilor dezinfectante, 
păstrarea şi manipularea dezinfectantelor ş i a materialelor de curăţenie; 
- respectă  permanent regulile de igienă  personală  ş i declară  asistentei şefe autoimbolnăvirile pe care le 
prezintă  sau cele survenite la membri i de familie; 
- Respectă  confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă  indiferent de natura acestora; 
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional exista si fata de apartinatori,colegi sau alte 
persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar si dupa tenninarea tratamentului si decesul 
pacientului; 
- Are obligatia de a-si insusi si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 
al calitatii, implementate in confonnitate cu standardele de calitatc pcntru acreditarea spitalelor; 
- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul sectiei; 
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- Aplica si raspunde de prevederile Ord. 961/ 2016 priv.nd curatenia, dezinfectia si 	Ord. 1101/ 

2016 privind aprobarea Nonnelor de supraveghere, prevenire si limitare a infeetiilor asociate asistentei 

medicale in unitatile sanitare; 
- Respecta si aplica Ord. 1096/ 2016 privind respectarea circuitelor functionale stabilite pe spital 

referitor la personal,paciente,lenjerie,alimente si reziduuri; 

- Respectă  circuitele functionale stabilite pe spital privind personalul, pacientele, lenjeria, alimentele, 

reziduurile; 
- Poarta echipament de proteetie adecvat conform Precautiunilor Universalc si ecuson: 
- Isi insusestc, aplica si raspunde de colectarca, depozitarea, transportul si neutralizarea deseurilor 
provenite din activitatca medicala ,conform Ord. 1226/ 2012; 
- Răspunde şi respectă  normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/ 2006 si celc privind 
securitatea si sanatatca in munca conform Legii 319/ 2006; 
- Fiecarc lucrator trebuie sa isi desfasoarc activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirca 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 altc persoanc care pot fi afectatc de 
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului dc munca. 

CAPITOLUL VI 
SECTIA ATI SI UNITATEA DE TRANSFUZIE SANCUINĂ  

1. SECTIA CLINICĂ  ATI 

I.Organizare 
Art.96 Sectia de Anestezie şi Terapie Intensivă  ( ATI ) este organizată  în conformitate cu OMS 

1500/2009. 

Art. 97 Prin Anestezie şi Terapie Intensivă  se tntelege specialitatea medicală  care asigură  condnule 

neccsare pentru desfăşurarea actului chirurgical. 

Art.98 Activitatea de anestezie şi terapie intensivă  este desfăşurata de către o echipă  medicală  complexă  

formată  din medici, asistenti, personal auxiliar medical, personal pregătit şi autorizat conform 

reglementărilor în vigoare. 

Art. 99 Structura generală  a sectiei are două  componente: 
I. Posturi de lucru de anestezie: 7 posturi 
2. Componenta cu paturi ( CP) : 

a. Paturi de terapie intensivă, denumite in continuare T1- 2 paturi 

b. Paturi de terapie intennediaffingrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP- 24 

paturi 
c. Paturi de supraveghere postanestezică  SPA, destinatc pacientilor care neccsită  

supraveghere de scurtă  durată  ( ore)- 4 paturi 

Art.I00 Postul de lucru dc anestezie este locul unde pacientu beneficiază  de anestezie generală, 

locoregională  sau sedare efectuată  sub supravegherca unui medic in special itatea ATI. 

2 S. M.,11, 21122 
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Postul de lucru de anestezie se organizează  astfel: 
în blocul operator, in sala de operaţie şi sala de preanestezie fiind destinat asigurării anestcziei şi 

terapiei intensive necesare desPişurărit intervenţiilor chinirgicale, şi poate cuprinde dotări 

specifice adaptate profilului chirugical; 
în afara sălii de opera(ie, fiind destinat asigurării condiţillor desfăşurării unor manevre 

diagnostice şi /sau terapeutice non chirurgicale ce necesită  anestezie : Blocul de naşteri. 

compartimentul "spitalizare 

Art.101 Componcnta cu paturi ( CP) este destinată  : 
a) supravcgheriii şi tratamentului postoperator al pacienţ ilor cu evoluţie nonnală; 

b) îngrijirii pacienţilor care necesită  supravegherea continua pentru riscul de dezechilibru a 

func(iilor vitalc; 
c) ingrijirea pcien(ilor care necesită  terapic intensivă  mono sau pluriorganică  
d) pacienţilor care necesită  terapia durerii acute; 

Art.102 Terapia intensivă  (TI) reprezintă  nivelul cel mai ridicat de ingrijire dintr-o unitate sanitară  cu 

paturi. Este partea distinctă  din cadrul componentei cu paturi a secţiei ATI, destinată  preluării, 

monitorizării, tratamentului şi îngrijirii pacienţilor care prezintă  deja, sau sunt susceptibili de a dezvolta 

insuficienţe organice acute multiple. 
Pacienţ ii tngrijiţi în terapie intensivă  necesită  o ingrijire specializată  şi utilizarea prelungită  a metodelor 

de susţinere a acestor funcţ ii şi organe, precum: suport hemodinamic, suport ventilator, monitorizare 

complexă  a funcţici vitale, etc. 
Medicul şcf de secţie al secţiei ATI, sau inlocuitorul acestuia, sau medicul de gardă  din secţie estc 

responsabil de triajul corect, intemarca şi extemarea din această  secţie, precum şi stabilirea limitclor 

exacte ale îngrijirii posibile în Terapie Intensivă. 

Art.103 Terapia intermediară/Mgrijirea postoperatorie(TIIP) reprezintă  partea distinetă  din cadrul 

componentel cu paturi (CP) a secţiei ATI, destinată  pacienţilor care necesită  ingrijire postoperatorie 

adecvată, precum şi a celora care necesită  terapie intennediară  şi reprezintă  supravegherea medicală  
continuă  a pacientelor pentru că  : 

starea pacientelor se poate complica cu insuficenţe organice acute multiple; 
starea pacientelor după  trecerca printr-o asemenea condiţie patologică  este prea gravă  sau prea 

instabilă  pentru a fi transferatc in secţ ia cu paturi de unde provin. 

Art.104 Criterii de transfer/extcmare a pacientelor din secţia ATI în alte sec(ii: 
I. criterii de externare/transfer din TIIP în alte secţii : 

a) cănd starea fiziologică  a pacientei se stabilizează  iar monitorizarea intensivă  nu mai este 

necesară, pacienta se transferă  in secţia căreia îi aparţinc; 
b) cănd nu mai sunt îndeplinitc criteriile de intemare/admisie in TIIP. 

2. criterii de extemare/transfer din TI direct în alte sec(ii: 
a) cănd dezechilibrele pacientei au fost stabilizate şi nu mai necesită  monitorizare şi ingrijire 

in TI; 
b) cănd nu mai sunt indeplinite criteriile de internare/ admise in TI, iar pacicntele nu 

necesită  mutarea în TIIP, acestea pot fi transferate in secţiile obişnuite; 

2. Atribuţii personal 

25. Mh 1022 	 
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Art. 105 Medic primar, specialist : 

- Asigură  ingrijirea perioperatorie a pacienţilor (examenul preanestezic şi pregătirea preoperatorie 

specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă  intraoperatorie, urmărirea postanestezică  şi 

restabilirea func(iilor vitale ale organismului) în conformitate cu protocoalele adoptate pe secţ ie; 

- Completează  fişa de anestezie care trebuie să  cuprindă  toate datele 1ngrijirii perioperatorii, inclusiv 

consumul de medicamente şi materiale şi fişa dc terapie intensivă; 
- Verifică  aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii 

trebuie semnalat bioinginerului şi administraţici spitalului ; 

- Răspunde de inscrierea tipului de anestezie in condica de intervenţii chirurgicale şi în fisa de anestezie; 

- Examinează  zilnic pacienţii şi consemnează  in foaia de observaţ ie clinică  anexa terapie intensivă, 

evoluţia, explorările de laborator, regimul alimentar şi tratamentul corespunzător; 

- La vizită  prezintă  medicului şef de secţie situaţ ia pacienţilor avuţi în grijă  şi solicită  ajutorul acestuia 

ori de căte ori este necesar; 
- Comunică  zilnic medicului de gardă  pacientele cu cvoluţ ie gravă  care necesită  supraveghere deoscbită; 

- Supraveghează  tratamentele medicale efectuate de cadrele medii, iar la nevoie le efectuează  personal; 

- Stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerca motivelor, tipul şi cantitatea 

necesară  de sănge total sau de componente sanguine ce urmează  a fi transfuzate, precum şi gradul de 

urgenţă  al administrării lor, consemnănd toate acestc informaţii sub semnătură  şi pe propria răspundcre 

in foaia de observaţie a pacientului; 

- Comunică  pacientului, apaninătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică  

terapia transfuzională  şi îi solicită  consimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prin 

semnătura acestuia în foaia de observaţie; 

- Semnează  şi parafează  formularul-tip "cerere de sânge"; 

- Supraveghează  efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi deslăşurarea 

procedurii de administrare a transfuziei; 

- Urmăreşte evoluţ ia posttransfuzională  a pacienţilor in următoarele 48 de ore; 

- Recomandă  şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacientilor; 

- La sfiirşitul internării in secţia ATI consemnează  in foaia de observaţie clinică  anexa terapie intensivă  

evoluţ ia şi medicaţ ia post operatorie, indicând apoi transfeml pacientului pe sector. 

- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă  şi la consultaţiile din cadrul aceleaşi secţii şi din altele 

şi colaborează  cu ceilalţ i medici din spital; 

- Participă  la consultaţ ii cu medicii din alte specialităţi şi in cazuri deosebite la examenele parachnice, la 

expertizele medico legale şi la expertiza capacităţ ii de muncă: 
- Verifică  impreună  cu colectivul medical modul in care este asigurată  investigarea şi pregătirea 

preoperatorie a bolnavilor, supravegherea intra şi postoperatorie pe perioada necesară  eliminării 
efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului; 

- Face parte din echipa operatorie în intervenţ ille chirurgicale care se efectuează  pacientelor allate in 

ingrijirea lui, potrivit indicaţ iilor şi programului stabilit de medicul şef de secţ ie; 

- Poate participa la autopsii şi la examinările anatomopatologice la cazurile pe care le-a avut in ingrijire; 

- Are responsabilitatea de a anunţa medicul şef de secţie, directorul medical, managerul în cazul în care 

intervine decesul pacientei in scris indiferent de forma de comunicare; 

in confonnitate cu prevederile Ordin 1101/2016 răspunde de: 

I ţL5 
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- protejarea propriilor pacien i de alţ i pacienţi infectaţ i sau de personalul care poate fi infectat, cu 
respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale; 
- aplicarea procedurilor ş i protocoalelor implementate de serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 
- obţ inerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţ ie este prezentă  sau suspectă, 1n 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţ ille de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 
- depistarea ş i raportarea la timp a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- consilierea pacienţ ilor ş i a personalului în legătură  cu procedurile de prevenire a transmiterii infecţiilor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înş işi şi implementarea măsurilor 
instituitc de serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea 
acestor infecţii altor persoane,In special pacienţilor; 
- solicitarea consultului de boli infecţ ioase în situaţiile in care consideră  necesar ş i/sau conform 
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  în 

un itatea san itară; 
- respectarea procedurii de declarare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale elaborată  de serviciul de 
prevenire a infecţ iilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislajia în vigoare; 
- Să  conştientizeze ş i să  protejeze imaginea şi prestigiul unităţ i i; 
- Exereită  profesia dc medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, cerinţelor postului, 

cu respectarea Codului de Etică  şi Deontologie al medicilor; 
- Are obligaţ ia să  cunoască  structura şi organizarca serviciului in secţie/compartiment şi complexitatea 

activităţ ii ş i tchnicilor speciale de îngrijire a pacientei ; 
- Are obligaţ ia de a participa zilnic, la raportul de gardă  ş i la toate şedinţele organizate de conducere cu 
medicii; 
- Are obligaţ ia să  cunoască  şi să  respecte circuitele funcţionale din spital pentru personal, medicamente, 
deşeuri, lenjerie, alimente, paciente, vizitatori, instrumentar ş i materiale; 
- Asigură  şi respectă  drepturile pacientului conform prevcderilor Legii 46/2003ş i a normelor sale de 
aplicare; 
- Răspunde pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientelor; 
- Să  prescrie şi să  folosească  medicamente şi produse biologice cuprinse în nomenclatorld de 
medicamente; 
- Să  prevină  ş i să  combată  abuzul de medicamente; 
- Informează  şeful de secţ ie ş i directorul medical cu privire la toate disfuncţ ionalităţile ş i problemele 
potenţ iale sau survenite în activitatea medicală, propune soluţii pentru prevenirea sau rezolvarea lor; 
- Are obligaţ ia de a păstra şi încuraja un climat optim de lucru cu echipa medicală  şi cu pacienta în 
cadrul secţiei ş i al spitalului; 
- Respectă  ş i răspunde de indeplinirea deciziilor şi a prevederilor Regulamentului de ordine interioară, 
de organizare şi funeţionare a spitalului, a Codului de etică  a 	va avca un comportament adecvat 
în serviciu, în rclatiile cu aparţ inătorii ş l cu celelalte categorii de salariaţ i; 
- Respectă  critcriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, referitoare la diagnostic ş i tratament; 
- Nu refuză  acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă  medico-chirurgicală, în limita competenţei, 
ori de căte ori se solicită; 
- Acordă  servicii medicale fără  nicio discriminare, folosind fonnele cele mai eficiente de tratament, cu 
respectarea demnităţ ii umane; 
- Se va asigura că  în toate deciziile luate, interesele ş i binele pacientelor pre_valează; 
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- Asigură  şi răspunde de indep inirea promptă  a sarcinilo de serviciu; 

- Controlează  activitatea deln6rijire desfăşurată  de personalul din subordine; 

- La solicitarea personalului care efectuează  autocontrolul are obligaţia să  permită  recoltarea de probe de 

sanitaţie de pe tegument (maini) şi de pe echipamentul de protecţ ie; 

- in caz de expunere accidentală  la sănge sau alte produse biologice aplică  imediat protocolul de 

management al expunerii accidentale la produse biologice; 

- Aplică  procedurile implementate la nivelul spitalului pentru preintămpinarca evenimentelor 

ADVER.SE/SANTINELĂ/NEAR MISS ; 

- Comunică  evenimentele ADVERSE/SANTINELĂ/NEAR MISS identificate pe secţie in cel mai scurt 

timp de la apariţ ie în maxim 12 orc, medicului şef de secţie, responsabilului cu monitorizarea acestora şi 

acţionează  conform procedurilor implementate; 

- Foloseşte corect bunurile in grijă  şi ia măsuri pentru conservarea, repararca şi Inlocuirea lor; 

- Asigură  utilizarea eficientă  şi raţ ională  a aparaturii şi materialelor din dotare folositc; 

- Răspunde dc buna utilizare, păstrare a instrumentarului cu care lucrează; 

- Foloseşte echipamentele şi instrumentarul din dotare numai în interesul serviciului ; 

- Răspunde dc informarea imediată  a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţ ionare a 

echipamentului cu care Işi desfăşoară  activitatea; 

- Răspunde de confidenţialitatea ingrinrilor medicale si a datelor pacientului a tuturor aspectelor legate 

de locul dc muncă  indiferent de natura acestora; 

- Medicul, răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcănd situaţia in 

care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţ ii, în tot sau in parte; 

- Foloseşte datele şi informaţ iile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

îndeplinirea atribuţ illor funcţ iei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 

- la toate măsurile pentru a păstra caracterul confidenţ ial al datelor şi informaţ illor la care are acces prin 

natura atribuţ iilor funcţiel sale; 

- Respectă  secretul profesional şi faţă  de aparţinători, colegi sau alte persoanc din sistemul sanitar, 

neinteresate în tratament, chiar şi după  terminarca tratamentului şi decesul pacientului; 

- Respectă  protocoalele de bună  practică  şi controlează  respectarea lor de către personalul din subordine; 

- Arc obligaţia dc a-şi însuşi şi respecta prevedcrile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al calităţii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea 

spitalelor. 
- işi însuşeşte şi aplică  protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secţ iei. 

- Participă  la şedinţehnisiuni de audit clinic conform nivelului de competenţă; 

- Prezintă  periodic, la solicitarea şefului de secţ ie şi a directorului medical rapoarte specifice privind 

activitatea sa; 
- indeplineşte sarcinile ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţii; 
- Identifică  riscurile inerente activităţilor din serviciu şi întreprinde acţ iuni care să  menţină  riscurile în 

limite acceptabile; 
- Colaborează  la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţ ii pentru procesele 

stabilite; 
- Colaborează  cu responsabilul de risc şi medicul şef de secţie 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 şi transmis de către sccretariatul tehnic al Comisiei de 

monitorizare; 

/Ţ5 
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- Răspunde prompt solicitărilor privind informaliile referitoare la modul de implementare a procedurilor 
elaborate ş i difuzate; 
- Formulează, la solicitarea medicului şef de sectie secretarului comisiel/ secretarului echipei al 

organelor de control, o opinie referitoare la modul in care a fost aplicat planul de implementare a 
măsurilor de control pentru riscurile semnificative, aprobat de către manager si transmis de către 

secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. 
- Conform Legii 481/ 2004, are obligaţia să  respecte normele, reuulile ş i măsurile de protectie civilă  
stabilitc, să  participe la instruiri, exercitii aplicative ş i la alte forme de pregătire; 

- Sc preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştintelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educatie continuă  ş i conform cerintelor postului şi cadrului legal al fişei postului; 

- Se preocupă  in permanentă  de ridicarea nivelului profesional propriu ş i contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine; 
- Supraveghează  şi răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are 1n îndrumare, a asistentelor, 

infirmierelor, îngrijitoarelor; 
- Are obligatia să  participe la toate instruirile organizate şi programate care au ca temă  profilaxia 

infectiilor de spital ş i prevenirea ş i stingerea incendiilor; 
- Anual are obligaţia de a prezenta la serviciul RUNOS certificatul de liberă  practică  eliberat de Colegiul 

medicilor ş i asigurarea de malpraxis; 
- Sc specializează  continuu 1n cazul introducerii unor noi tehnici; 
- Respectă  circuitele functionale ale spitalului conform Ord. 1096/ 2016, prevcderile Ordinului 
1226/2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rczultate din activităti 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date, precum ş i dispozitille 
Ord. 961/ 2016 privind aplicarea normelor de curătenie, dezinfecţie ş i sterilizare 1n unitătile sanitare; 

- Asigură  şi răspunde de aplicarea normelor privind situatille de urgenta conform Legii 307/2006 si celc 
privind securitatea si sanatatca in munca conform Legii 319/2006 în sectorul pe care-1 are in coordonare; 
va comunica medicului sef de sectie orice cveniment asa cum este definit in legislatia mentionata . 
- Are obligatia de a aduce la cunoştinta conducerii orice neregulă, defectiune sau altă  situatie care poate 

constitui un eventual pericol; 
-Răspunde de aspectele epidemiologice ale sectorului/sectiei în care1ş i desfăşoară  activitatea 

- Poartă  echipament de protectie conform Precautiunilor Universale şi ecuson la vedcre ; 
- Efectuează  gărzi in baza unui contract individual de muncă  aparte, potrivit graficului avizat de şeful de 
sectie si directorul medical sau, în situatildeosebite, din dispozitia acestuia. 
- Se va prezenta la serviciu cu deplină  capacitate de muncă  pentru a presta servicii medicale la 
parametrii de calitate impuşi; 
- Are obligatia de a semna zilnic în condica de prezentă  cu mentionarea orei de venire ş i de plecare din 
serviciu sau folosirea altor modalităti de pontare; 
- Va folosi integral timpul de lucru în interesul serviciului; 
- Nu va părăsi locul de muncă  fără  aprobarca medicului şef de sectie/manager. 
- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Are obligatia de a respecta programarca concediilor de odihnă  planificate la inceputul anului pe sectie ; 
- Pe perioada concediului de odihnă, a concediului de formarc profesionala va fi inlocuit de unul din 
colegi cu aceleaş i competenţe; 
- li este interzis fumatul, prezentarea la serviciu in stare de cbrietate sau sub intluenta produselor cu 
efect stupefiant ş i consumul acestora in timpul programului de lucru; 

-răspunde la toate comunicările conducerii, inclusiv cele transmise pe adresa personală  de mail 
sau adresa creată  de unitate; 

?V-) 
25 b4,1; /Dt.. 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginccologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 51 
FUNCŢIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	93/219 

Art.106 Medic de gardă  ATI: 

- Răspunde de buna funcţionare a sectiei ş i de aplicarea dispozitţ ilor prevăzute in regulamentul de ordine 

interioară  ş i regulamentul de organizare ş i funcţionare, precum şi a sarcinilor date de medicul şef de 

sectie, pe care 11 reprezintă  în orele in care acesta nu este in spital. 
- Controlează  la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa 

mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale de urgenţă  precum şi predarea serviciului de cadrele 

medii şi auxiliare care lucrează  in ture; 
- Întocmeşte fişa de terapie intensivă  a cazurilor internate de urgentă, consemnând evoluţ ia bolnavilor 

internaţ i şi medicaţia de urgenţă  pe care a administrat-o; 
- Răspunde de inscrierea tipului de anestezie în condica de interventii chirurgicale ş i 1n F.O.; 

- Verifică  impreună  cu colectivul medical modul in care este asigurată  investigarea şi pregătirea 
preoperatorie a bolnavilor, supravegherea intra şi postoperatorie pe perioada necesară  eliminării 

efectelor anesteziei şi restabilirii funeţiilor vitale ale organismului; 
- Face parte din echipa operatorie in intervenţ iile chirurgicale care se efectucază  pacientelor aflate în 

Ingrijirea lui, potrivit 	ş i programului stabilit de medicul şef de sectie ; 
- Supraveghează  tratamentele medicale executate de cadrcle medii şi la nevoie le execută  personal; 

- Supraveghează  cazurile grave existente in sectie sau intemate în timpul gărzii, menţionate în registrut 
medicului de gardă; 
- Internează  bolnavii cu indicatie de reanimare, răspunde de justa indicatie a internării sau a refuzului 
acestor cazuri, putind apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemăndul la nevoie de 

la domiciliu; 
- Asigură, pe durata gărzii, consultati ile interdisciplinare; 
- Are obligaţja de a consemna în FOCG data ş i ora la care a fost internată/externată  pacienta în sectia 
ATI; 
- Răspunde la chemările care necesită  prezenta sa in cadrul spitalului ş i cheamă  la nevoie alti medici ai 
spitalului pcntru rezolvarea cazului; 
- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă  ş i la consultaţ iile din cadrul accicaş i secţ ii şi din altele 
ş i colaborează  cu ceilalţi medici din spital; 
- Anuntă  cazurile cu implicat ţ i medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie 
sau directorului medical al spitalului, după  caz şi, de asemenea, altor organe in cazul în care prevederile 
legale impun aceasta; 
- Confirmă  decesul, consemnInd aceasta 1n foaia de observatie şi dă  dispoziţii de transportare a 
cadavrului la morgă; 
- Anunţă  prin toate mijloaccle posibile directorul medical al spitalului ş i autorităţile competente in caz 
de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu 
mijloacele disponibile; 
- 1ntocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă  în condica destinată  acestui scop consemnind 
activitatea din secţ ie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observatii necesare, 
prezintă  raportul de gardă; 
-Poate participa la autopsii şi la examinările anatomopatologice la cazurile pe care le-a avut 1n ingrijire; 

-indrumă  şi răspundc de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de 
transfuzii; 
- Să  conştientizeze ş i să  protejeze imaginea ş i prestigiul unităţ ii; 
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- Exereită  profesia de medic in mod responsabil şi contorm pregătirii profesionale, cerinţelor postului, 

cu respectarea Codului de Etică  şi Deontologie al medicilor; 
- Are obligaţia să  cunoască  structura şi organizarea serviciului în secţie/compartiment ş i complexitatea 

activităţ ii şi tchnicilor speciale de îngrijire a pacientei ; 
- Are obligaţia să  cunoască  şi să  respecte circuitele funcţ ionale din spital pentru personal, medicamente, 

deşeuri, lenjerie, alimente, paciente, vizitatori, instrumentar şi materiale; 

- Asigură  şi respectă  drepturile pacientului conform prevederilor Legii 46/2003şi a normelor sale de 

aplicare; 
- Răspunde de întreaga activitate medicală  prestată  în cursul gărzii ş i consecinţele acesteia asumate prin 

efectul limitelor de competenţă  conform legii; 
- Răspunde pe toată  perioada gărzii de toate aspectele epidemiologice, administrative,etc. ş i ia măsurile 

care se impun; 
- Răspunde pentru calitatca serviciilor medicale oferite pacientelor; 
- Informcază  şeful de secţ ie şi directorul medical cu privire la toate disfuncţ ionalităţ ile şi problemele 

potenţ iale sau survenite în activitatea medicală, propunc soluţii pentru prevenirea sau rezolvarea lor; 

- Are obligaţia de a păstra şi încuraja un climat optim de hicru cu echipa medicală  şi cu pacienta în 

cadrul secţiei şi al spitalului; 
- Respectă  ş i răspunde de Mdeplinirea deciziilor şi a prevederilor Regulamentului de ordine interioară, 

de organizare ş i funcţionare a spitalului, a Codului de etică  a unităţii, va avea un comportament adecvat 

în serviciu, in relaţiile cu apartinatorii ş i cu celelalte categorii de salariaţi; 
- Respectă  criteriile de calitate a serviciilor medicale fumizate, referitoare la diagnostic ş i tratament; 

- Nu refuză  acordarea asistentei medicale în caz de urgenţă  medico-chirurgicală, în limita competenţei, 

ori de căte ori se solicită; 
- Acordă  servicii medicale fără  nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, cu 
respectarea demnităţ ii umanc; 
- Se va asigura că  in toate deciziile luate, interesele ş i binele pacientelor prevalează; 
- Asigură  şi răspunde de Indeplinirea promptă  a sarcinilor de serviciu; 
- Controlcază  activitatea de ingrijire desfăşurată  de personalul din subordine; 
- La solicitarea personalului care efectuează  autocontrolul are obligaţia să  permită  recoltarea de probe de 
sanitaţ ie de pe tegument (mâini) ş i de pe echipamentul de protecţ ie; 
- in caz de expuncre accidentală  la sănge sau alte produse biologice aplică  imediat protocolul de 
management al expunerii accidentale la produse biologice; 
- Aplică  procedurile implementate la nivelul spitalului pentru preîntâmpinarea evenimentelor 
ADVERSE/SANTINELĂNEAR MISS ; 
- Comunică  evenimentele ADVERSE/SANTINELĂ/NEAR MISS identificate pe secţ ie în cel mai scurt 
timp de la apariţ ie in maxim 12 ore, asistentului şef/medicultii/medicului şef de secţie, responsabilului 
cu monitorizarca acestora ş i acţionează  conform procedurilor implementate; 
- Foloseşte corect bunurile în grijă  şi ia măsuri pentru conservarea, rcpararea şi inlocuirea lor; 
- Asigură  utilizarea elicientă  ş i raţ ională  a aparaturii ş i materialelor din dotare folosite; 
- Răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului cu care lucrează; 
- Foloseşte echipamentele ş i instrumcntarul din dotare numai in intercsul serviciului ; 
- Răspunde de informarea imediată  a persoanelor responsabile privind orice defecţiune in funcţ ionare a 
echipamentului cu care iş i desfăşoară  activitatea; 
- Răspunde de confidenţ ialitatea îngrijirilor medicale si a datelor pacientului a tuturor aspectelor legate 
de locul de muncă  indiferent de natura acestora; 
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- Medicul, răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în 

care pacientul ş i-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţ ii, în tot sau în parte; 

- Foloseşte datele şi informaţ iile la care are acces numai in scopul luării unor decizii cu privire la 

îndeplinirea atribuţ iilor funcţ iei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop: 
- la toate măsurile pentru a păstra caracterul confidenţial al datelor şi informaţiilor la care are acces prin 

natura atribuţillor funcţiei sale; 
- Respectă  secretul profesional ş i faţă  de aparţ inători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, 
neinteresate în tratament, chiar ş i după  terminarea tratamentului ş i decesul pacientului; 
- Respectă  protocoalele de bună  practică  şi controlează  respectarea lor de către personalul din subordine 
- Are obligaţ ia de a-şi însuşi ş i respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 
al calităţ ii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea 
spitalelor. 
- Isi insuşeşte ş i aplică  protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secţiei. 
- indeplineşte sarcinilc ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţ ii; 
- Identifică  riscurile inerente activităţ ilor din serviciu ş i întreprinde acţ iuni care să  menţină  riscurile in 
limite acceptabile; 

	

- Colaborează  la elaborarea documentelor sistemului de management al 	pentru procesele 
stabilite; 
- Asigură  implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control pentru 
riscurile semnificative aprobat de către manager ş i transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare; 
- Răspunde prompt solicitărilor privind infonnaţ ille referitoare la modul de implementare a procedurilor 
elaborate şi difuzate; 
- Conform Legii 481/ 2004, are obligaţia să  respecte nonnele, regulile ş i măsurile de protecţie civilă  
stabilite, să  participc la instrtţ iri, exerciţ ii aplicative ş i la alte forme de pregătire. 
- Se preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
fonne de educaţ ie continuă  ş i conform cerinţelor postului si cadrului legal al fisei postului; 
- Sc preocupă  în permanenţă  de ridicarea nivelului profesional propriu ş i contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine; 
- Supraveghează  şi răspunde de activitatea rezidenţ ilor pe carc îi are în indrumare, a asistentelor, 
infirmierelor, ingrijitoarelon 
- Are obligaţia să  participe la toate instruirile organizate şi programate care au ca temă  profilaxia 
infecţ iilor de spital ş i prevenirea ş i stingerea incendiilor; 
- Anual are obligaţ ia de a prezenta la serviciul RUNOS certificatul de liberă  practică  eliberat de Colegiul 
medicilor şi asigurarea de malpraxis ; 
- Se specializează  continuu in cazul introducerii unor noi tchnici; 
- Respectă  circuitele funeţ ionale ale spitalului conform Ord. 1096/ 2016, prevederile Ordinului 
1226/2012-pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţ i 
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţ ională  de date, precum ş i dispoziţiile 
Ord. 961/ 2016 privind aplicarea normelor de curăţenie, dezinfecţ ie ş i steri lizare in unităţ ile sanitare; 
- Asigură  ş i răspunde de aplicarea normelor privind situatille de urgenţă  conform Legii 307/2006 ş i cele 
privind securitatea ş i sănătatea in muncă  conform Legii 319/2006 in sectorul pe care-1 are in coordonare; 
va comunica medicului sef de sectie orice eveniment asa cum este definit in legislatia mentionata . 
- Are obligaţ ia de a aduce la cunoştinţa conducerii orice neregulă, defecţ iune sau altă  situaţ ie care poate 
constitui un eventual pericol; 
-Răspunde de aspectele epidemiologice ale sectorului/ secţiei în care Iş i desfăşoară  activitatea 
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- Poartă  echipament de protecţ'e conform Precauţ iunilor Universale şi ecuson la vedere ; 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Se va prezenta la serviciu cu deplină  capacitate de muncă  pentru a presta servicii medicale la 
parametrii de calitate impusi; 
- Are obligaţia de a respecta graficul de gardă; 
- Răspunde de consemnarea orelor de gardă  in condica de prezenţă  pentru activitatea de gardă  ; 
- Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă  se face cu avizul medicului ţef de secţ ie şi cu 

aprobarea conducerii ; 
- Va folosi integral timpul de lucru în intcresul serviciului; 
- Pe durata serviciului de gardă  îi este interzis să  părăsească  spitalul 
- Li este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietatc sau sub intluenta produselor cu 
efect stupefiant ş i consumul acestora in timpul programului de lucru; 
- Răspunde la toate comunicările conducerii, inclusiv cele transmise pe adresa personală  de mail; 

Art.107 Asistent şef ATI: 

- Participă  activ la raportul de gardă  al medicilor; 
- Stabileşte sarcinile dc serviciu ale întregului personal din subordine, avănd obligaţia de a participa la 
Inceputul programului (diminea(a) la predarea si preluarea turei, dc a se informa asupra evenimentelor 
de orice natură  din ultimele 24 de ore din sectie şi de a semnala în scris medicului şef de secţie 
eventualele neregului, unnănd a se stabili măsurile necesare; 
- Verifică  inţelegerea si respectarea de catre personal a indicaţiilor legate de îngrijirea şi aplicarea 
tratamentului indicat pacientelor; 
- Supraveghează, coordonează, controlează  ş i răspunde de calitatea activităţn desfăşurate de personalul 
din subordine; 
- insoţeşte medicul şef la vizită, contrasemnează  ş i asigură  indeplinirea de către personalul din subordine 
a tuturor indieaţ iilor date; 
- Supraveghează, coordonează, controlează  şi asigură: sarcinile personalului mediu in preluarea promptă  
a pacientelor în saloane, monitorizarea acestora, ingrijirile medicale; organizarea activităţ ilor de 
tratament si monitorizarea scriptică  in fişe de observaţie; 
-Organizează, Indrumă  ş i sprijină  programarea şi efectuarea examenclor de specialitate indicate 
pacientelor din secţie, aducerea ş i înscrierea rezultatelor in foile de observaţ ie ale acestora; 
- Acordă  îngrijire pacientclor ori de câte ori este nevoie şi ajută  personalul medical ş i sanitar în ingrijirea 
acestora; participa prin sondaj la practicile dc ingrijire din sectie; 
- Instruieşte personalul privind schnnbarea la timp a lenjeriei pacientelor, colectarea şi păstrarea lenjeriei 
murdare, dezinfecţ ia lenjeriei la pacientele infectate, transportul rufelor, reeepţ ia transportului ş i 
păstrarea lenjeriei curate; 
- Organizează, indrumă  ş i sprijină: programarea ş i efectuarea examenelor de specialitate indicate 
pacientelor din secţie, aducerea şi Inscrierea rezultatelor în foile de observaţ ie ale acestora; 
-Semnalează  şefului de secţie si directorului de ingrijiri aspecte deoscbite cu privire la ingrijirea 
pacientelor, inclusiv aspectele epidennologice; 

- Va sesiza medicul in cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 
- Verifică  aplicarea tratamentului indicat pacientelor; 
-Are obligaţ ia de a cunoaşte intocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor şi de introducerea a datelor 
respective in calculator; 
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-Are obligaţia de a introduce în baza de date a secţ iei oate operaţ iunile privind pacientele: proceduri 

medicale, transferuri, extemări, codiflcarea OMS a diagnosticelor etc. si de a verifica corectitudinea 

datelor introduse de personalul din subordine; 
- Întocmeşte foaia de alimentaţ ie zilnică  a pacientelor, organizează  ş i asistă  la distribuirea mesei; 
- Verifica zilnic stocul si necesand de materiale sanitare, instrumentar si medicamente din intreaga 
sectie si din magazia sectici, aducand la cunostinta sefului de secţie eventualele lipsuri; 

- Controlează  medicamentele de la "aparat"si asigură  justiflearea la zi ş i completarea acestora; 

- Asigură  trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

ind icaţ i dor medicale; 
- Controlează  modul în care medicamentele şi materialele sunt preluate de la farmacie şi magazie, 

păstrate, distribuite şi administrate;- 
- Veritica zilnic si se infonneaza de la personalul medical de functionalitatea echipamentelor din sectie 
si semnaleaza bioinginerului cventualele dcfectiuni; 
- Verifică  efectuarea curăţeniei ş i dezinfecţ iei aparaturii din dotare 

- intocmeşte ş i transmite blocului alimentar evidenţa mişcării pacientelor din secţie; 

- Urmăreşte ca personalul care transportă  ş i distribuie alimentele să  poarte echipament de protecţie; 

- Asigură  stocul de medicamente şi materiale; 
- Organizează  păstrarea medicamcntelor primitc pentru tratamentul zilnic; 

- Controlează  medicamentele de la aparat ş i asigură  completarea acestora in cazul folosird lor; 

- Controlează  modul în care medicamentele şi materialele sunt preluate de la fannacie şi magazie, 

păstrate, distribuite şi administrate; 
- Controlează  şi răspunde de asigurarea stcrilizării instrumentandui şi a tuturor măsurilor de asepsie ş i 

antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infeeţ iilor interioare; 

- Asistenta şeră  răspunde de modul cum organizează  ş i controlează  efectuarea curăţeniei în conformitate 

cu nonnele in vigoare, in: 
- saloane ş i toate încăperile aparţinând secţ iei; 
- coridoare; 
- scările dintre etajul secţ iei şi etajul inferior; 

- uşi lift; 
- Răspunde de asigurarea confidenţ ialităţ ii ingriţ  irilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat 

etic faţă  de pacienta; 
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale; 
- Organizează  şi răspunde de intreaga activitatc de igienă  a secţ iei, precum ş i de igiena individuală  a 

pacientelor in timpul spitalizării; 
- Organizează  şi supraveghează  pregătirea tuturor spaţ iilor secţ iei pentru dezinfecţ ille periodice şi 

ciclice; 
- Răspunde de dotarea secţ iei cu instrumentar, lenjerie, alte materiale necesare precum şi Inlocuirea 

acestora in momentul uzării; 
- Asigură  funcţ ionalitatca aparaturii medicale; 
- Raspunde de bunurde aflate in gestiunca sa, asigurând utilizarea si păstrarea acestora in condiţ ii 

corespunzătoare. 
-Utilizează  ş i păstrcază  în bune condiţ ii echipamentele ş i instrumentarul din dotare; 

- Foloseste echipamcntcle şi instrumentarul din dotare numai în intersul serviciului şi nu în interes 

personal; 
-Execută  şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medield şef ; 

-Participă  la asigurarca unui climat optim ş i de siguranţă  în saloanc; 
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-Participă  la organizarea ş i realizarea activităţ ilor psihoterapeutice dc reducere a stresului şi de depistare 

a momentelorisitualiilor de criză; 
-Supraveghează  modul de desfăşurare a vizitelor aparţ inătorilor, conform Regulamcntului 1ntem al 

unităţii şi a Ord. 1284/2012; 
Confonn Ord.1101/2016 atribuţ ille asistentei şefe sunt : 
- Prelucreaza procedurile ş i protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate 

de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu ş i 

auxiliar din secţ ie ş i răspunde de aplicarea acestora ; 
- Răspunde de aplicarea precauţiunilor standard ş i spec ifice de către personalul secţ iei ; 

- Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor,de tehnica 

aseptică  de către acesta ; 
- Controlează  respectarea circuitelor funcţ ionale din secţie; 
- Răspunde de starea de curătenie din secţie; 
-Transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curaţenie, consumabile, dezinfectanţ i, 

claborat în concordanţă  cu recomandările serviciului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale ; 
- Controlează  respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsic ; 
-Supraveghează  ş i controlează  activitatca în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi 

distribuirea alimentelor ; 
- Supraveghează  calitatea prestaţillor efectuate la spă lătorie şi sesizează  directorului de îngrijiri orice 

deficienţe constatate ; 
-Verifică  igiena pacientelor ; 
-Constată  şi raportează  directorului de îngrijiri deficienţe de igienă  (alimentare cu apa. instalatii 

sanitare,incălzire ) ; 
-Coordonează  şi supraveghează  operaţiunile de curăţenie $1 dezinfecţie ; 

-Participă  la recoltarea probclor de evaluarc a eficienţei curăţeniei,dezinfecţiei ş i sterilizării Impreună  cu 

cchipa serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale ; 

-Asigură  necesarul dc materiale (săpun,dezinfectant,prosoape de hărtie,echipament de unică  folosin(a) ş i 

coordonează  în permanentă  respectarea de către personal şi insoţ itori a măsurilor de izolare ş i 

controlează  prelucrarea pacientelor la internare ; 
-Anunţă  la serviciul de internări locurile disponibile,urmă reşte internarea corectă  a pacientelorin funcţ ie 

de infecţiozitate sau receptivitate ; 
-Instruieşte personalul din subordine privind autodcclararea Imbolnăvirilor ş i urmăreşte aplicarea acestor 

măsuri ; 
-Efectueaza instruirea ş i controlul cunoştinţelor prin testare în probleme de igienă  ş i epidemiologie a 
personalului din subordine, conform legislaţ iei in vigoare; 
-Semnalează  medicului şef de secţ ie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care 
le suspicionează  în răndul personalului ; 
-Instntieşte ş i supraveghează  personalul din subordine asupra măsurilor de igienă  care trebuie respectate 
de vizitatori ş i personalul spitalului(portul echipamentului,evitarea aglomerării în saloane) ; 
-Verifică  ş i răspunde de modul de manipulare a lenjeriei pacientelor,colectarea ş i păstrarea lenjeriei 
murdare,dezinfecţ ia lenjeriei de la pacientele infecţ ioase, transportul lenjeriei murdare,transportul ş i 

păstrarea lenjeriei curate ; 
-Verifică  şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţ ioase şi neinfecţioase, de depozitarca lor 
pe secţ ie, de modul de transport la depozitul central ; 
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-Controlează  şi instruieste personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie ş i 

comportamentului igicnic, precum ş i asupra respectării normelor de tehnică  aseptică  ş i propune 

directorului de îngrijiri măsuri disciplinare in cazurile de abateri ; 
-Răspunde de claborarea procedurilor ş i protocoalelor de prevenire ş i limitare a infecţ filor asociate 

asistenţei medicale pe secţie în funcjie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru 
pacienţ i si se asigură  de implementarea acestora ; 
-Răspunde de întocmirea şi completarca registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe sectie ; 
-Răspunde de întocmirca ş i complctarea registrului de expunere accidentală  la produse biologice pc 

seeţ ic ; 
-Urmareşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite pacientelor şi Insoţitorilor ş i le 

indepărtează  pe cele necorespunzătoare, situaţ ie pe care o aduce la cunoştinţă  direetorului de 
-Conform prevederilor Ord.I226/2012 asistenta şefa are următoarcle responsabilităţ i : 
- Răspunde de aplicarea codului de procedură; 
- Prezintă  medicului şef de sectie sau coordonator planilicarea necesarului de material pentru sistemul 
de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 
- Aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza natională  de date privind deşeurile rezultate din 
activităti medicale. 

- Identifica si evalueaza principalele riscuri proprii activitati, stabileste masuri de gestionare a 
riscurilor identificate, asigura completarca, actulizarea registrului de riscuri, raspunde de nerealizarea 
eficacc si eficenta a obiectivelor. 

Art. 108 Asistent medical — ATI 

- Participă  sub îndrumarea medicului anestezist-reanimator la pregătirca pacientei pentru anestezie, 
- Acordă  prim ajutor in caz de urgenţă  ş i solicită  medicul; 
- Supraveghează  pacicnta ş i administrcază  după 	şi sub controlul medicului, tratamentul 
intraoperator; 
-Preia informaţ ii despre starea intraoperatorie a pacientei; 
- Urmăreşte evoluţ ia postoperatorie pînă  la transportarea pacientei in secţ ic, la pat; 
- Preia pacientul din sala, îl instalează  în salonul din TI (conectare la ventilator, monitor, etc); 
- Asigură  ingrijirile postoperator; 
- Administrează  personal, conform indicaţ illor medicale, medicamentele prescrise pacientelor din ATI 
prin injecţ ii, perfuzii, transfuzii, inclusiv medicaţ ia prescrisă; 
- Răspunde de îngrijirea pacientelor din salon şi supraveghează  efectuarea de către infirmieră  a toaletei, 
schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, 
schimbării poziţ iei ş i mobilităţ ii pacientei; 
- Asigură  şi răspunde de ordinea şi curăţenia în saloane, de intreţ inerea igienică  a paturilor, 
oxigenatoarelor, etc şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă  ş i antiepidemice, potrivit indicaţ iilor in 
vigoare; 
-Respeetă  permanent ş i răspunde de aplicarea regulilor de igienă  căt ş i regulilor de tehnică  aseptică  in 
cfectuarea tratamentelor prescrise; 
- Semnalează  medicului oriec modificări depistate la starea pacientei;. 
- Participă  la efectuarea pansamentelor impreună  cu medicul; 
- Efectuează  toaleta organelor genitale ş i aplicarea feşei la pacienta operată; 
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- Participă  la transportul bolnavelor către sala de operaţii şi către sectoare; 

- Acordă  prim ajutor în caz de urgenţă  şi solicită  medicul; 

- Preia informaţ ii despre starea intraopet atorie a pacientei; 

- Supraveghcază  in permanenţă  starea pacientelor, înscriind zilnic in foaia de terapie intensiva 

temperatura, TA, pulsul şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează  pe acesta asupra oricărei 

modificări în evoluţia pacienţ ilor; 

- Are obligaţ ia de a cunoaşte întocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor şi de introducere a datelor 

respective în calculator; 
- Are obligaţ ia de a introduce în baza de date a secţiei toate operaţiunile privind pacientele: proceduri 

medicale, transferuri, codificarea OMS a diagnosticelor etc. 

-Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 

- Respectă  măsurile de izolare a pacientei stabilite, atunci când pacienta are o boala transmisibilă  
- Supraveghează  efectuarea curăţenici şi dezinfecţiei curente şi tenninale a saloanelor de ATI 

-Supraveghează  distribuirea mesei la paciente,iar in cazuri speciale (invalid ităţi) asigură  hrănirea directă  
a pacientelor; 
- Răspunde de preluarea din farmacie a medicaţ iei necesare anesteziei, utilizarea acesteia clt şi 
descărcarea în foaia de observaţ ie; 

- Răspunde de utilizarea substanţelor toxice şi stupcfiante; 

- Line corect evidenţa materialelor consumabile şi descărcarea acestora în foaia de anestezie si terapie 

intensiva cât şi a medicamentelor folosite; 

-Pregăteşte materialele şi instrumentarul in vederea sterilizării şi le transportă  la/de la serviciul 

sterilizare; 
- Respectă  cond iţi ile dc păstrare a sterilelor şi utilizarea lor in termenul de valabilitate: 

-Supraveghcază  modul de des1ăşurare a vizitelor aparţ inătorilor conform Ord.1284/2012 al M.S.: 

- Va avea un comportament adecvat in serviciu şi în relaţ iile cu pacientele, aparţ inătorii precum şi cu 

celelalte categorii profesionale; 
- Răspunde de indeplinirea promptă  şi corectă  a sarcinilor de serviciu; 

- La ieşirea din tură  completează  în registru starea aparaturii, sesizcază  orice defecţiune şi ia măsuri 

urgente pentru remediere; 
-Răspunde de predarea şi păstrarea materialelor folosite ; 
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale, răspunzând de corectitudinea datelor pe 

care le consemnează  în documentele speciftce de ingrijire ; 

- Işi insuseste şi respectă  prevederile procedurilor aplicabile din ststemul de management al 	in 
conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor; 
-Răspunde dc asigurarea confidenţ ialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat 
etic faţă  de bolnav; 

Art. 109 Infirmier 

-Efectucază  zilnic curăţenia 1n condiţ ii corespunzătoare şi de calitate a spaţ iului repartizat; 
-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;  
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-Transportă  ş i distribuie alimentele de la bucătărie pe secţie cu respectarea normelor igienico sanitare in 

vigoare; 
-La indicatia medicului şi sub supravegherea asistentei de sector distribuic alimentele in funcţic de dieta 

evaluată  şi ajustată  în functie de patologia medicală, evoluţia cazului şi evidenţierea unor alergii 

alimentare; 
-Asigură  ordinea şi curăţenia în oficifie alimentare: spală, dezinfectează  şi păstrează  în mod igienic 

vesela şi tacamurile; 
-Efectuează  sau ajută  la efectuarea toaletei zilnice a pacientei imobilizate cu respectarea reguIllor de 

igienă; 
-Ajută  pacientele pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( bazinet ); 
-Curăţă  ş i dezinfectează  bazinetele, tăviţele renale, sertarele de la mesele ginccologice conform 

instrucţiunilor primite ; 
-Ajută  la pregătirea pacientei în vederca examinării ; 

-Pregăteşte şi ajută  pacienta in vederea mobilizarii ş i le ajută  pe cele care necesită  ajutor pentru a se 

deplasa; 
-Goleşte periodic sau la indicaţ ia asistentului medical pungile colectoare de urină  sau alte produse 

biologice după  ce s-a făcut bilanţul şi s-a inregistrat în F.O. a pacientei; 
-insoţeşte pacienta în vederca efectuării diverselor explorări ; 

-Transportă  pacienta conform 	primite; 
-Ajută  personalul autosanitarelor la coborirea brancardclor ş i transportul pacientelor in secţie; 

-După  decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteştc cadavrul şi ajută  la 

transportarea acestuia la morga spitalului; 
-transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  1n alţi saci cu respectarea 

circuitelor funcţionale ; 
-Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul,materiale I e contaminate tn mod separat în saci marcaţ i prin 

diferenţ icre clară  de culoare ş i efichetare ş i colectoarele de seringi şi ace; 
-Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la crematoriu ,iar 

gunoiul la pubelă, interzicăndu-se transportarca ş i depozitarea lor în alte condiţ ii; 

-Va cântări şi va consemna zilnic cantitatea de gunoi ş i de reziduri infectate de pe sector 

-Efectuează  curăţenia şi dezinfecţia curentă  a pardoselilor, pereţilor, mobilicrului ; 

-Indeplineşte toate indicaţiile asistentei medicale privind Inteţinerea curăţeniei, salubrităţ ii, dezinfecţ iei; 

-Anunţa asistentă  şetă  in cazul necesitMii efectuării dezinsecţ iei; 
-fircgăteşte spaţ iile pentru dezinfecţ ia curenta si ciclică  sub supravegherea asistentului medical; 

-Efectuează  curăţenia şi dezinfecţ ia cărucioarelor , tărgilor ş i a celorlalte obiectc care ajută  la deplasarea 

pacientelor ş i se ocupă  de intreţ inerea lor; 
-Se ocupă  de intrefincrea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor ş i a celorlalte obiecte care ajută  
pacienta la deplasare. 
-Ţine evidenţa la nivelul secţ iei, a lenjeriei predate şi a celei rid icate de la spă lătoria unitătii; 

-iş i destăşoară  activitatea numai sub indrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului 
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II UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ  

LOrganizare 

Art. 110 Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizată  conform prevederilor Legii 

282/2005 şi a OMS nr.1224/2006 pentru 9probarea Normelor privind activitatea unităţilor de Transfuzie 

Sanguină  din spitale 
Unitatea dc Transfuzie Sanguine este organizată  ca o structură  independentă  a spitalului fiind condusă  
de un mcdic coordonator şi avănd un program de lucru pennanent. Unitatea de Transfuzie Sanguine din 
cadrul Spitalului Clinic de OG "Cuza Vodă  se află  amplasată  la etajul unu corpul A, avănd acces facil 

pentru toate secţiile. 

2.Atributille Unitălii de Transfuzie Sanguine 

Art. 111 În cadrul unităţii de Transfuzii Sanguine se realizează  următoarele activită(i: 

a) aprovizionarea cu sănge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 

spitalului; 
b) recep(ia, evidenţa, stocarca şi livrarea sangelui total şi a componentelor sanguine către 

secţiile spitalului; 
c) distribuţia dc sănge si componente sanguine de la un centru de transfuzie fumizor către spitalul 

beneficiar se face în baza unui contract de fumizare, care stabileşte condiţiile de distribufic şi 

documenta(ia aferentă  obligatorie; 
d) efectuarea testclor pretransfuzionale; 
e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine in vederea administrării; 
f) consiliere privind utilizarea clinică  a săngelui total şi a componentelor sanguine; 
g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine 

administrate pentru o perioada de 48 de ore posttransfuzional în spa(file frigorifice cu această  destinaţie; 

h) intocmirea doeumentaţiei corespunzătoare tuturor activită(ilor desfăşurate; 
i) raportarca tuturor evenimentelor legatc de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial; 
j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă  recoltate pretransfuzional, in cazul tuturor pacienţilor 

transfuzaţi, pentru o perioadă  de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18i,C) cu această  destinaţie. 

Art. 112 În unitatea de transfuzie sanguină  din spital este obligatoric respectarea protocolului de 
teste pretransfuzionale, care cuprindc următoarele testări: 

a) determinarea grupului sanguin ABO si Rh(D) la pacient;; 
b) în situaţii specialc (nou-născuţi, sugari, copii, politransfuzaţi, femei de vărstă  fertilă, tiansplant, 

imunodeprimaţi, imunizaţi) se impune efectuarea detenninărilor de grup sanguin şi in alte sisteme 
antigcnice eritrocitare; 
c) vcrificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO si Rh(D) la unitatea de sănge 
sau componenta sanguină  selectata în vederea efectuării probei de compatibilitate; 
d) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componenta sanguina ce conţ ine efitrocite 
vizibile cu ochiul liber.; 
e) in cazul nou-născuţtilor, teste de compatibilitate in vitro şi invivo proba de compatibilitate se va 
efectua cu scrul pacientului. 
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Art.113 Se interzice unităţii de transfuzie sanguină  din spital livrarea de sânge total sau de 

componente sanguine către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, 

livrarea de sănge total şi/sau de componente sanguine cu altă  destinaţie decât administrarea terapeutică  

in incinta spitalului. 

Art.114 Ultimul control pretransfuzional se efectuează  obligatoriu, la patul bolnavului, şi 

cuprinde următoarele: 
a) verificarea identităţii pacientolui; 

b) verificarea aspectului macroseopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; 

c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată  şi pacient proba biologică): 

-verificarea documentaţici; 
-inregistrarca in foaia de observa(ie. 

Art.115 Documentaţia minimă  obligatorie aferentă  desfăsurării activităţii unităţii de transfuzie 

sanguină  din spital cuprinde unnătoarele: 

a) evidenţa stocului de sănge şi produselor derivate 

b) evidenţa bonurilor-eerere de sânge şi produse derivate; 

c) evidenţa testărilor grupului sanguin ABO/Rh şi a rezultatelor; 

d) evidenţa probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a proeedurilor transfuzionale si a reacţiilor 

secundare; 
e) repertoar cu pacienţii testa(i ABO/Rh; 
f) eviden(ele monitorizării temperaturilor echipamentelor frigorifice; 

g) evidenţele stocului de reactivi; 
h) documente privind reactivii (certificat de calitate de la producător, prospecte); 

i) evidenţele verificărilor echipamentelor; 

j) proceduri operatorii standard de lucru; 
k) fişa postului pentru fiecare angajat; 
I) formularc tipizate pentru rezultatc, comanda sănge ş i produse de sănge de la centrul de transfuzie 

sanguină; 
m) evidenţa gestionării şi neutralizării deşeurilor generate din activitatea unităţii de transfuzie 

sanguină. 

3. Atributii personal. 

Art.116 Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină  are următoarcle atribuţ ii: 

- răspunde ş i asigură  organizarea ş i funcţionarea unităţ ii de transfuzie sanguină  din spital; 

- răspunde şi asigură  aprovizionarea corectă  cu sănge total ş i componente sanguine, precum şi cu 

materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţ ia în vigoare ş i în concordanţă  cu 

activitatea de transfuzic sanguină  din spital; 

- răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie 

sanguină  teritorial; 
- indrumăt  supraveghează, eontrolcază  şi răspunde de activitatea asistenţ ilor mcdicali din subordine; 

- păstrează  evidenţa reacţ iilor şi complieaţ iilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local si 

semnalizeaza medicului coordonator aparitia lor; 
- verifică  şi răspunde de intoemirea completă  ş i corectă  a documentaţ iel existente in unitatea de 

transfuzie sanguină; 
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- verifica şi răspunde de utilizarea corectă  ş i de intreţinerea echipamentelor ş i aparaturii din dotarea 

unită(i i.  
- contrasemnează  buletinele de analiză  cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în cursul 

programului de gardă, această  responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; 
- indrumă  ş i supraveghează  prescrierea ş i administrarea corectă  a terapiei transfuzionale în secţiile 

spitalului; 
- păstrează  evidenţa reacţ iilor ş i complicaţ illor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local în 

cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; 

- ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă  a tratamenttilui necesar pacienţ ilor la care apar 

reacţii adverse severe ş i/sati incidente adverse severe posttransfuzionale; 
- consiliază  medicii prescriptori din spital în vederea unci cât mai corecte indicaţii de terapie 

transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuzi lor nejustificate; 

Art. 117 Asistent medical coordonator - punct de transfuzie sanguină  
- Răspunde şi asigură  organizarca ş i funcţ ionarea unităţii de transfuzie sanguină  din spital; 

- Răspunde şi asigură  aprovizionarea corectă  cu sănge total şi componente sanguine, precum şi cu 

materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţ ia in vigoare ş i in concordanţă  cu 

activitatea de transfuzie sanguină  din spital; 

- Răspunde de gestiunea săngelui total ş i a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie 

sanguină  teritorial; 
- indrumă, supraveghează, controlează  ş i răspunde de activitatea asistenţilor medicali din subordine; 

- Păstrcază  evidenţa reacţiilor ş i complicaţ illor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local şi 

semnalizează  medicului coordonator apariţia lor; 
- Verifică  şi răspunde de întocmirea completă  şi corectă  a documentaţ iei existente în unitatea de 

transfuzie sanguină; 
- Verifică  şi răspunde de utilizarea corectă  ş i de Intreţinerea echiparnentelor şi aparaturii din dotarea 

unităţ ii. 
- Verifica documentaţia întocmită  de asistenţ i medicali şi semnalcază  medicului coordonator eventualele 

neconformităţi. 
- Verifică  şi răspunde de efectuarea statisticii lunare şi anuale privind activitatea din UTS şi comunică  
medicului coordonator rezultatele. 

Art. 118 Asistent medical - punct de transfuzie sanguină  
- Completează  necesarul de sănge şi preparate din sânge la indicaţia medicului anestezist; 

- Asigură  şi răspunde de aprovizionarea corectă  şi la timp a unitatii de transfuzie cu cantităţi suficiente 

de plasmă, sîngc şi alte derivatc de singe; 
- Preia, verifica si înregistrează  stocurile de sănge şi plasma, integritatea acestora, data de expirare, 

condiţ iile de depozitare (în condiţ iile prevăzute de lege); 
- la cunostinta de indicatia de transfuzie sanguina facuta de medicul preseriptor ; 
-Efectuează  determinarea grupei sanguine, a factorului RH a pacientelor la internare şi proba de 

compatibilitate pe lamă  a săngelui ce urmează  a fi transfuzat; 
-Receptioneaza esantioanele pretransfuzionale din sectii, verifica conformitatea cu FOGC a 
fonnularului "cererc de sange" pentru unitatea de transfuzie sanguina din spital, in vederea efectuarii 
probelor pretransfuzionale; 
-Efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 
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- Instituie transfuzia sanguina propriu-zisa, efectueaza proba de compatibilitate biologica la patul 
pacientei; in conditiile in care nu apar incidente sau accidente transfuzionale preda spre supraveghere si 
monitorizare pacienta pe toata durata administrarii transfuziei si in urmatoarele ore; 
- Inregistreaza in foaia de obscrvatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate infonnatiile 

relevante privind procedura efectuata; 
- Inregistrează  în foaia de observaţie rezultatele examenelor efectuate, răspunde de completarea corectă  

şi de trimiterea taloanelor dc singe la centrul de recoltare şi conservare a sîngelui; 
-In caz de reactii transfuzionale aplica proecdurile operatorii standard de urgent si solicita medicul 

prescriptor sau de garda; 
-Răspunde de apariţia reacţiilor, complicaţiilor şi accidentelor posttransfuzionale provocate de pregătirea 

defectuoasă  a materialclor de transfuzie, de conservarea ş i manipularea necorespunzătoare a sîngelui ş i 

derivatclor; 
-Returneaza unitatii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sange total sau componente 
sanguine transruzate, precum si unitatile netransfuzate. 
- Ţine in ordine cvidenţele unitatii de transfuzii; 
- Arc obligaţ ia de a introduce în baza de date a UTS toate procedurile legate de grupul sanguin si 

transfuzii ; 
-Va solicita medicului prescriptor verificarea probelor de compatibilitate ale transfuziei ; 
-Va sesiza medicul in cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 
- Supravegheaza efectuarea curateniei si dezinfectiei curcnte si terminale a spatiului UTS. 

CAPITOLUL VII 
BLOC OPERATOR 

I. Organizare 

Conform O.M.S. nr.1443/23.12.2005 are următoarele atribuţ ii: 

Art. 119 Blocul operator pennitc prin dotarea de care dispune efectuarea tuturor tipurilor de 

intervenţii chirurgicale specifice specialităţ ii de obstetrică  ginecologie, atat în anestezie generală  cât şi 
în anestezie rahidiană  sau peridurală. 

Art. 120 Sălile de operaţ ie deţin aparatura pentru efectuarea intervenţiilor de obstetrică  şi 

ginecologie modeme, minim invazive (laparoscopie, histeroscopie), care asigură  suportul tehnic necesar 

tutumr intervenţiilor chirurgicale cu benefiicii nete pentru paciente. 

Art. 121 Sălile de operaţ ii sunt dotate cu sală  de spălare chirurgicală  şi de imbrăcare a 

echipamentului stcril, un spaţiu dc prelucrare a instrumentarului utilizat. 

Art. 122 Sălile de operaţie se curăţă  şi se dezinfectează  după  flecare operaţ ie, se realizează  
dezinfecţia aeromicroflorei şi a suprafeţelor prin nebulizare, şi ori de câte ori este nevoie. Dezifecţia 

ciclică  se face săptămănal. 
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Art. 123 Blocul operator asigură  programarea intervenţ iilor chirurgicalc, astfel incăt sălile de 

operaţ ie să  tie utilizate cu randament maxim în timpul legal de muncă  (confonn graficului de personal 

aprobat la blocul operator); 

Art. 124 Repartizarea programului operator pe săli de operaţ ie este tăcută  de către medicul 

coordonator al blocului operator, iar asistenta şefă  a Blocului Operator afişează  programul operator pe 

uşa fiecărei săli de operatie; 

Art. 125 Urgenţele bencficiază  de programarc imediată, in funcţie de gradul de urgenţă  avănd ca 

scop vindccarea pacientului. 

Art. 126 Activitatea in cadrul blocului operator se destăsoară  conform regulamentului de 

funcţionare stabilit prin protocolul întocmit în acest sens. 

1. Atributii 

Art. 127 Medic coordonator 

- Organizează  şi coordonează  activitatea medicală  din cadrul blocului operator, fiind responsabil de 
rcalizarea indicatorilor spccifici de perfonnanţă; 
- Asigură  utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator in program continuu, 24 dc ore din 
24. 
- Repartizează  programul operator transmis de către secţii pe săli de operaţie, iar asistenta scfă  a BO 

afişează  programul operator pe uşa fiecărei săli de operaţie. 
- Face redistribuirea sălilor de operaţie libere dupa criteriile obişnuite: gradul de urgenţă, septicitatea 

operaţiei, inţelegerea întrc operatori şi anestezişti, a personalului şi a materialclor disponibile. 
- in mod excepţ ional, cu aprobarea managendui, şi cu acordul medicului anestezist, dacă  programul 

operator nu este prea incărcat, medicul coordonator poate adăuga operaţii care nu au fost puse pe 
program in ziva anterioară, cu scopul de a utiliza sălile la nivelul optim şi de a scurta timpul de 
spitalizare a bolnavilor. 
- Urgenţele beneficiază  de programare imediată, in funcţie de gradul de urgenţă  avănd ca scop 
vindecarea pacientului ; 
- Răspunde de accesul personalului, care trebuie să  poarte echipament adecvat fiecărei zone definite 
pcntru blocul operator, respectiv zona neutra, zona curată  şi zona aseptică. 
- Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de catre personalul medico — sanitar din cadrul 
blocului operator; 

Art. 128 Asistent medical şef 

- Coordonează, controlează  şi răspunde de calitatca activităţii destăşurate de personalul din subordine. 
- Stabileşte sarcinile de serviciu alc intregului personal din subordine; 
- Se informează  la începutul programului dcspre evenimentcle din secţ ie din ultimele 24 ore, stabilind 
măsurile necesare; 
- Organizează, îndrumă  ş i sprijină  programarea şi efectuarca interventiilor chirurgicale 
- Verifica pregatirea salilor de operatie in vederea interventiitor chin rgicalc; 
- Verifică  şi coordonează  aprovizionarea sălilor de operatii cu materialele necesare; 
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- Verifică  curăţenia şi dezinfecţ ia aparaturii din dotare; 
- Verifică  pregatirca preoperatorie corespunzatoare a pacientelor; 
- Răspunde de respectarea riguroasa a regulilor de asepsie necesare bunei desfasurari a actului operator; 

- Supraveghează  transportul în condiţ ii optime a produselor biologice prelevate de la paciente la 

laborator; 
Supravegheaza transportul 1n condiţ ii optime a materialelor si instrumentarului la şi de la staţia de 

sterilizare ; 
- Organizează  ş i răspunde de întreaga activitate de igienă  a secţ ici, precum şi de igiena individuală  a 

pacientelor; 
- Organizează  ş i supraveghează  pregătirea sălilor de operaţie pentru dezinfecţ ille periodice şi ciclice; 

-Asigură  funcţionalitatea aparaturii medicale; 
- Asigură  stocul de medicamente şi materiale; 
- Controlează  modul în care medicamentele şi materialele sunt preluate de la farmacie şi magazie, 

păstrate, distribuite şi administrate; 
- Semnalează  medicului coordonator aspecte deosebite cu privire la buna functionare a Blocului 

operator; 
- Participă  la raportul de gardă  al medicilor; 
- Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa, asigurănd utilizarea şsi păstrarea acestora în condiţ ii 

corespunzătoare. 
- Utilizează  şi păstrează  în bune condiţ ii cchipamentele ş i instrumentarul din dotare, supraveghează  
colectarea materialelor şi instrumentarului de unică  folosinţă  utilizat ş i se asigură  de depozitarea 

acestora în vederea distrugerii. 
- Răspunde de dotarea secţiei cu instrumentar, lenjerie, alte materiale necesare precum şi inlocuirea 

acestora in momentul uzării; 
- Instruieşte personalul privind circuitul lenjeriei 
- Se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale; 
- Are obligaţia de a verifica corectitudinea datelor introduse de personalul din subordine in calculator 
privind pacientele: proceduri medicale, materiale sanitare,ete. 

Art. 129 Asistent medical 

-pregăteşte sălile de operaţ ie (veritIcă  curăţenia, asigură  transportul truselor sterile); 

-ajută  echipa operatorie în pregătirea preoperatorie, echiparea cu imbrăcăminte sterilă; 

- asistă  medicul în efectuarea manevrelor medicale; 
-urmăreşte desfăsurarea actului operator ş i asigură  materialul şi instrumentarul necesar medicului; 

-răspunde de respectarea riguroasa a regulilor dc asepsie necesare bunei desfasurari a actului operator; 
-numă ră  materialul moalc şi instrumentarul utilizat în timpul intervenţiflor chintrgicale şi sesizează  orice 

ncconcordanţă  asistentei şefe şi echipei opratorii ; 
-efectuează  transportul în condiţii optime a produselor biologice prelevate de la paciente la laborator; 
-pregăteşte materialele sterile pentru diverse explorări care se efectuează  în timpul operaţiei; 

-răspunde de intreţ inerea în bune condiţ ii a instrumentarului precum şi a instalaţiilor de producere a apei 

sterile existente la sălile de operaţ ii montarea şi înlocuirca flltrelor 
-aprovizionează  sălile de operatii cu materialele necesare; 
-supraveghează  şi indrţnnă  activitatea personalului auxiliar din blocul operator, 

-asigură  ş i răspunde de buna utilizarc, păstrare a instrumentarului, aparaturii cu eare lucrează  

( 
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-se Ingrijeşte de Intreţ increa acestora sesizând orice defecţiune apărută  şi lunând măsuri urgente pentru 

remedicre; 

- asigură  prelucrarea suprafejelor ; 

-asigură  curăţenia şi dezinfecţ ia aparaturii din dotare; 

-va folosi în mod raţ ional materialele sanitare fără  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 

-inscrie consumul de materiale sanitare in programul informatic; 

- pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă  condiţ ille de păstrare ale acestora, utilizarea lor în 

limita termenului de valabilitate; 

-efectueată  transportul materialelor sanitare şi a instrumentarului la şi de la stajia de sterilizare; 

-controlează  modul de păstrare şi folosire a matcrialelor sanitare, dezinfectante şi de curăjenie, 

ingrijindu-se de dotarea locului de muncă  cu acestea; 

-supraveghează  efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei curente si eiclice; 

-anunjă  imediat asistenta şefă  asupra defidenţelor de igienă(alimentare cu apăinstala(ii sanitare etc.); 

- Confonn ordin 1101/2016 are urmatoarele atributii : 

- implementează  practicile de îngrijire a pacienţ ilor în vederea limitării infecjiilor; 

- se familiarizează  cu practicile de prevenire a apariliei şi răspăndirii infecjillor; 

- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de ingrijire adecvate; 

- 	izolarea pacicntului care prezintă  semne ale unei boli transmisibile şi anunţă  imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infccjiilor asociate asistenţei medicale; 

- limitează  expunerea pacientului la infecjii provenite de la, personalul spitalului sau echipamentul 

utilizat pentru diagnosticare; 
- participă  la pregătirea personalului; 

- participă  la investigarea focarelor. 

Art. 130 Brancardier: 

-Transportă  pacicnta confonn indicajiilor primite; 

- Ajută  pacientele carc necesită  ajutor pentru a se deplasa; 

-Ajută  asistentul medical la poziţionarea pacientei imobilizate 

-Curăjă  şi dezinfectează  materialul rulant: brancarde, cărucioare, etc. 

-Participă  activ la curăţenia locului de muncă; 
-Elimină  periodic sau la indicaţia asistentului medical deşeurile ; 

-Ajută  dacă  este nevoie pacienta în vederea efectuării diverselor manevre/explorări ; 

-Ajută  personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientelor in secţie; 

-Transportă  lenjeria murdară  in saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  în 	saci cu respectarea 

circuitelor funclionale ; 
-Transportă  pe circuitul stabilit gunolul,materialele contaminate în mod separat 1n saci marcali prin 
diferenţiere clară  de culoare şi etichetare şi colectoarele de scringi şi ace; 
-Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la neutralizator, iar 

gunolul la pubelă, interzicăndu-se transportarea şi depozitarea lor 1n alte condiţif. 
-Răspunde de păstrarea in bune condijii a materialului rulant; 
-Efectuează  curăţenia şi dezinfecţ ia curentă  a pardoselilor, pereRlor, mobilierului ; 
-indeplineşte toate 	 asistente medicale privind intelinerea curăleniei, salubrităţif dezinfecţ ici; 

-Efectuează  curăţcnia şi dezinfecţ ia cărucioarelor, tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  la deplasarca 

pacientelor şi se ocupă  de Intreţ inerea lor; 

-Dezinfectează  materialul rulant (brancardă, cămcior ete.); 
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-Se ocupă  de intrehnerea cărucioarclor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  

pacienta la deplasare. 

Art. 131 Infirmier/ ingrijitor 
-Efectuează  zilnic curăţenia 1n condiţii corespunzatoare şi de calitate a spaţiului repartizat; 

-Răspunde de starea de igienă  a salilor de operatic, a cabinetelor ,coridoarelor, scărilor, 

ferestrelor,mobilierului; 
-Curătă  ş i dezinfecteaza grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 
-Curăta şi dezinfecteaza intrgul mobilier aflat in dotarea salilor de operatie conform instructiunilor 
primite ; 
-Ajută  la pregătirea pacientei în vederea efectuării intervenhei chirurgicale; 

-Ajută  asistentul medical la pozitionarea pacientei imobilizate; 
-Elitnină  periodic sau la indicatia asistentului medical deşeurile ; 

-Ajută  dacă  este nevoic pacienta în vederea efectuării diverselor manevre/exploMri ; 

-Transportă  pacienta conform indicatiflor primite; 
-Ajută  personalul autosanitarelor la coborirea brancardelor şi transportul pacientelor în seche; 
-Dupa decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul ş i ajută  la 

transportarea acestuia la morga spitalului; 
-Transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată 	saci cu respectarea 

circuitelor functionale ; 
-Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul,materiale I e contaminate în mod separat în saci marcati prin 
diferentiere clară  de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi ş i ace; 
-Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la crematoriu t iar 

gunoiul la pubela, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor în alte conditii; 
-Vor căntări ş i vor consemna zilnic cantitatea de gunoi ş i de reziduri infectate de pe sector ; 

-Răspunde de păstrarea in bune conditli a materialelor de curătenie; 
-Efectuează  curătenia ş i dezinfectia curentă  a pardoselilor, perehlor, mobilierului ; 
-indeplineşte toate indicaţhle asistente medicale privind intchnerea curăleniei, salubrităth, dezinfechei; 

-Va anunta asistentă  şefă  in cazul necesităth efectuării dezinsechei; 
-Pregăteşte spahile pentru dezinfecha curenta si ciclică  sub supravegherea asistentului medical; 
-Efectuează  curătenia ş i dezinfectia cărucioarelor , tărgilor ş i a celorlalte obiecte care ajută  la deplasarea 

pacientelor ş i se ocupă  de Intretinerea lor; 
-Dezinfectează  materialul rulant (brancardă, cărucior etc.); 

-Se ocupă  de Intretinerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  
pacienta la deplasare. 
-Ţine evidenţa la nivelul sechei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spă lătoria unitătii; 

CAPITOLUL VIII 
BLOC DE NA9TER1 

1. Organizare 

Art. 132 in blocul de naşteri se efectuează  centralizat activitatea de asistenţă  medicala calificată  
a parturientelor pe parcursul naşterii. 

1:?-3 
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Art. 133 Blocul de naş  eri va avea un circuit inchis, controlat prin filtre de acces ş i se află  in 

imediata vecinătate a Blocului operator - obstetrică. 

Art. 134 Bloc de naşteri este constituit din următoarele componente spaţio func(ionale: 

a) I I unităţ i individuale de naştere ( din care o unitate dotată  cu sistem de naştere sub apa) 

b) un salon de lehuzie imediată; 
c) canieră  de resuscitare şi stabilizare a nou-născutului; 

d) spaţii aferente( asistente, medici) 

2. Atributii 

Art. 135 Medic coordonator: 
- 	Răspunde de activitatea blocului de naşteri; 

impreună  cu asistenta şefă  intocmeşte planul de activitate a asistentelor, infinnierelor, 

ingrijitoarelor; 
Avizează  planul de dezinfecţie curentă  şi terminală  a blocului de naşteri; 

Răspunde dc modul de utilizare a echipamentelor din blocul de naştere; 

Verifică  consumul de medicamente şi de materiale sanitare la nivelul blocului de naştere; 

Verifică  prin sondaj activitatea medicilor din sector şi din timpul gărzii; 

intreţine un climat adecvat pentru accst sector — modul de adresabilitate între medie- 
medic, medic-asistentă  şi în centrul atenţiei va fi paceintul; 

Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico — sanitar 

din cadrul blocului de naşteri; 
Răspunde de Intocmirea şi respectarea procedurilor şi protocoalelor specifice 
compartimentului pe care îl coordonaează; 
Controlează  modul în care se aplică  codul de procedură  a sistemului de gestionare a 

deşeurilor medicale periculoase; 
Se preocupă  dc formarea profesională  a personalului din subordine; 
Semnalează  managerului orice problem apărută  in desfăşurarea activităţ ii; 
Conform prevederilor Ordin 1101/201 6 are următoarelor atribuţii: 
a) organizează, controlează  şi răspunde pentru derularea activităţ ilor propriului 

compartiment, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
b) răspunde de activităfile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurfi de declarare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale, elaborată  de 

serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate ingrijirilor medicale, in conformitate cu legisla(ia 
in vigoare; 

c) răspunde de depistarea ş i raportarea la timp a infec(iilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  in unitatea 

sanitară; 
e) răspunde de efectuarea de către asistenta coordonatoare a triajului zilnie al personalului 

din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
t) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţ h şi de aplicarea ei, impreună  CII 

serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei med 	 ale ş i cu directorul Inedical; 
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g) răspunde de elaborarea procedurilor ş i protocoalelor de prevenire şi limitarc a 

infecţ illor asociate asistenţei medicale pe compartiment. 
- Urmăreşte respectarea principiilor şi normelor rcferitoare la protecţia datclor cu caracter 

personal. 

Art. 136 Asistent medical 

- Prime5te gravida şi ajută  la acomodarea acesteia la condiţibe de cazare şi de respectare a 

regulamentului de ordine interioară  a sălii de naştere; 
-Efectueaza examenele necesare în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii normale; 

-Asigură  pregătirea completă  a mamei pentru naştere; 

-Preluerează  suprafeţele de lucru destinate activităţii medicale ; 
- Participă  la vizita medicală  ş i execută  indicaţ iile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor 

diagnostice, a tratamentului, a regimului alimentar ş i a igienei bolnavci; 

- Asistă  medicul în efectuarca manevrelor medicale; 
- Administrează  personal conform indicabilor medicale medieamentele prescrisc pacientelor, inclusiv 

medicaţ ia per os ; 
- Supraveghează  in permanenţă  starea parturientei notând in F.O. temperatura, T.A., pulsul şi alţ i 

parametri stabiliţ i de medic şi-1 informează  pe acesta asupra oricărei modificări survenite în evoluţia lor; 

- Supraveghează  travaliul gravidelor din sala de naşteri cu tot ceea ce implică  acesta (dinamica uterina , 

B.C.F.-urile , notând ritmul, durata ş i intensitatea C.E.D . în foaia de observa(ie); 

- Asistă  naşterea şi ajută  medicul la practicarea intervenţillor chirurgicale (epiziotomie, epiziorafie, 

control instrumental ete.) aducând la cunoştinţa medicului obstetrician orice modificare survenită  pe 

parcursul travaliului atăt din partea mamei căt şi a fătului; 
- Acordă  primele ingribri nou născutului în sala de naşteri in absenţa asistentei de nconatologie ş i 

promovează  şi initiază  alăptarea la săn; 
- Are obligativitatea de a efectua transferul în altă  secţ ie; 
- Efectuează  obligatoriu toaleta lehuzelor din sala de naştere; 
- Pregăteşte instrumentarul ş i materialul moale necesar asistenţei la naştere ş i se preocupă  de dotarea şi 

starea lor; 
- Prelevează  produsele biologicc pentru analizele curente indicate de medic şi Inscrie in E.O. rezultatele 

investigaţ i lor efectuate; 
- Efectuează  transportul în condiţii optime a produselor biologice prelevate de la paciente la laborator; 
Conform Ordinului 1101/2016 are urmatoarele atributii : 
-Implementeaza practicele de îngrijire a pacientelor în vederea limitării infecţiilor ; 
-Se familiarizează  cu practicele de prevenire a apariţ iei şi răspăndirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 
adecvate pe toata durata internării pacientelor ; 
-Menţine igiena,conform politicii spitalului şi practicilor de ingrijire adecvate din salon ; 
-Informează  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 prczinta semne ale unei boli transmisibile si anunta imediat medicul 
curant si serviciul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 
-Limiteaza expuncrea pacientei la infcctii provenite de la vizitatori, personalul spitalului.alti pacienti sau 
echipamentul utilizat pentm diagnosticare ; 
-Semnaleaza medicutui curant existenta clementelor sugestive de infectie asociata asistentei medicale 
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-Panicipa la pregatirea personalului ; 
-Partieipa la investigarca focarelor ; 
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 
-Ajută  parturienta la păstrarea igienei personale; 
- Contribuie la educaţ ia pentru sănătate a pacientelor; 
- Va folosi în mod raţ ional materialele sanitare fără  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 
- Supraveghează  efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei curente ş i ciclice; 
- Supraveghează  schimbarea la timp a lenjeriei de pat ş i de corp a parturicntelor; 
- Asigură  sau efectuează  personal punerea bazinetelor celor imobilizate ; 
- Înscrie consumul de matcriale sanitare în foaia de observaţ ie ş i în programul electronic; 
- Pregăteşte materialele pentru sterilizare ş i respectă  condiţ iile de păstrare ale acestora, utilizarea lor în 
limita termenului dc valabilitate; 
- Efectuează  transportul materialelor sanitare, a instrumentarului ş i analizelor medicale la ş i de la staţia 

de sterilizare; 
- Asigură  curăţenia şi dezinfecţ ia aparaturii din dotare; 
- Sesizează  medicul în cazul necompletărli actelor medicale ale pacientelor; 
- Are obligaţ ia de a introduce în baza de date a secţ iel toate operaţ iunile privind pacientele: proceduri 
medicale, transferuri, externări, codificarea OMS a diagnosticelor etc. 
- Anunţă  imediat asistenta şefă  şi notează  toate defectiunile în raportul de tură  asupra deficienţelor de 
igienă  falimentare cu apă, instala(ii sanitare). 

CAPITOLUL IX 
LABORATOARE /COMPARTIMENTE 

I. LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

1. Oganizare 

Art. 137 Funcţionează  1n conformitate cu Ordinul nr. 1301/2007 asigurând efectuarea 
investigaţiilor paraclinice, cu scopul de a furniza informa(ii pentru diagnosticul, tratamentul şi 
prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate a pacientelor; 

Art. 138 Laboratorul de analize medicale işi desfăşoară  activitatea avănd o structură  funcţională  
alcatuită  din următoarele compartimente: 

a) biochimic medicala; 
b) hematologie: 
c) microbiologie: 
d) imunologie; 

Art.139 Laboratorul medical este organizat centralizat ş i deserveşte întreg spitalul, ambulatoriul 
integrat precum şi alte unităţi sanitare pe bază  de contract. 

Art. 140 Laboratorul funcţionează  în regim continuu. 

Art. 141 Recoltarea probelor pentru pacientele spitalizate se vor efectua pănă  la ora I Occ • 
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Art. 142 Cazurile de urgenţă  se exceptează  de la programarea acestor activităţi. 

Art.I43 "Franspodul produselor biologice în spital către laborator se asigură  în condiţ ii 

corespunzătoare, de către cadrele medii ş i auxiliare din secţ iile cu paturi. Rezultatul electomic al 

examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în acceaşi zi sau cât mai curând după  efectuarea şi 

obţinerea rezultatului. 

Art. 144 Executarea investigaţ ilor medicale de laborator se face pe baza recomandării medicului 

curant, care va completa, parafa ş i semna biletul de trimitere, ce va conţine, pe lăngă  diagnosticul bolii, 

numele ş i Codul Numeric Personal al pacientului. Inregistrarea solicitărilor de analize se face electronic 

(sistem cu cod de bare). 

Art. 145 Validarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioară  din cadrul 

laboratorului, care va semna ş i parafa rezultatele; 

Art. 146 Şeful de laborator avizează  necesarul de produse intoemit de fiecare sef de departament 

in vederea unei funcţ ionări normale a laboratorului, asigurănd realizarca părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţ ii al spitalului. 

Art. 147 Accesul în spaţiul de lucm al Laboratorului de Analize Medicale este pennis doar 

personalului autorizat care işi desfă5oară  activitatea in cadrul laboratorului in timpul programului de 

I u cru 

Art. 148 În situaţii speciale cănd se impune sau este necesară  prezenţa unor persoanc din afara 

Laboratorului de Analize Medicale, accesul se efectuează  numai cu aprobarea şefului de laborator pe o 

perioadă  determinată  şi numai în prczenţa unui angajat al laboratorului. 

Art. 149 Întreg personalul laboratorului de analize medicale este pertnanent instruit pentru a 
cunoaşte şi a respecta regulile de biosiguranţă, precauţ iile universale ş i măsurile postexpunere. 

Art. 150 Cerinţele privind studiile, calificarea, experienţa, abilitălile, precum şi atribuţiile, 

responsabilităţile, autorizările, relaţ iile de subordonare şi colaborare în cadrul laboratorului de analize 

medicale sunt precizate 	fişele de post intocmite de şeful laboratorului de analize medicale, ş i aduse la 

cunostinţă  personalului care ş i le asumă  sub semnătură. 

Art. 151 Confidenţ ialitatea privind rezultatele analizelor, datele, infonnaţiile şi documentele de 

orice fcl de la locul de muncă  este asigurată  prin instruirea personalului, înscrierea acestei cerinţe în lişa 

postului şi semnarea unci declaraţii de confidenţialitate de către personalul laboratorului de analize 

mcdicale. 

Art. 152 Conform prevederilor Ordinului 1101/2016, atribuţ ille laboratorului unităţii sunt 

următoarele: 
- efectuarea testelor pentru stabilirea agenţ ilor etiologici ai infecţillor la pacienţ ii internaţi; 

- efectuarea testelor de detecţ ie a portajelor de genneni cu risc individual sau de focar epidemic dificil 
de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 
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- identificarea corectă  a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată  

asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă  a agentului etiologic al infeeţiilor asociate 

asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtătorii 

- antinţarea imediată, obligatorie, incă  dc la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a 

rezultatelor de 	identificare ulterioare 	a 	microorganismelor că  re 	medicul 	curant 	şi 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţi ilor asociate asistenţei medicale; 

- răspunde de raportarea imediată  către serviciul de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale 

a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţ ilor din secţ iile cu risc pentru depistarea 

colon izărilor/i nfecţi i lor cu germeni multiplurezistenţi; 
- testează  sensibilitatca/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţ ie 

clinică, utilizând metode standardizate; 

- organizează  şi realizează  baza de datc privind izolatele din unitatca sanitară  şi rezistenţa la 

antibiotice, pe suport electronic; 

- monitorizează  rezultatele neobişnuite şi semnalează  riscul apariţ iei unui focar de infecţie asociată  

asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 

antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme inalt patogene sau/şi 

multirezistente; 
- raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor dc 

microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţillor 

asociate asistenţei medicale; 

- stochează  tulpini microbienc de importanţă  epidemiologică  în vederea confirmării caracterizării şi 
studiilor epidcmiologice comparative intr-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor legale 

privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

2. Atributii personal 

Art. 153 Şef laborator : 

- Cunoaşte şi respectă  regulile de biosiguranţă  , precauţ iile universale şi măsurile postexpunere; 

- intocmeşte, menţine actualizată  şi afişează  lista scrviciilor medicale care se efectuează  în cadrul 

laboratorului ; 

- indrumă  şi realizează  activitatea din cadrul laboratorului şi răspunde de calitatea actului medical ; 

- Răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau la alte solicitări în cadrul 

echipei pluridisciplinare medicale; 
- Urmăreşte monitorizarea principalilor indicatori de performanţă  în activitatea medicală  şi 
imbunătăţirea permanentă  a acestora; 

- Coordonează  implementarca în laborator a SMC. 

-inaintează  comitetului director propuneri de cre5tcre a veniturilor proprii alc laboratorului conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

- Asigură  şi răspunde de Indeplinirea promptă  a sarcinilor de muncă  ; 
- Organizează  , controlează  şi indrumă  direct activitatea personalului din laborator ; 
- Propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al laboratorului şi răspunde 

dc rcalizarea planului aprobat ; 
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- Evaluează  necesarul anual de reactivi ş i materiale sani are al laboratorului , investiţ iile şi lucrările de 

reparaţ ii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv , pe care le 

transmite spre aprobare conducerii spitalului ; 
- Propune chestionare pentru evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază  de servicii în cadrul 

laboratondui; 
-Face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de munca, in 

functie dc volumul de activităţi conform reglementărilor legale in vigoare; 

- Stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le 

inaintează  spre aprobare managerului, in conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

-Propune programul de lucru pe locuri de muncă  şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine, în vederea aprobării de către manager; 
-Verifică  şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul laboratorului pe care îl conduce; 

-intocmeşte fişele de evaluare a perfonnanţelor individuale ale personalului angajat în laborator şi le 

comunică  conducerii spitalului; 
- Face propuneri in vederea întocmirii planului anual de formare profesionala a personalului; 
- Urmăreşte permanent punerea in practică  a prevederilor subcontractului de administrare semnat in 

calitatea de şef de laborator cu Managerul unităţii 
- Colaborează  cu ceilafii medici şefi de secţ ie ş i de laboratoare pentru stabilirea diagnosticului ; 

- Urmăreşte încheicrea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din 

subordine ; 
- Controlează  şi răspunde de eliberarea , conform normelor legale , a documentelor medicale eliberate in 

laboratoare; 
- Supravegheaza activităţile desfăşurate în laborator pentru a garanta daca analizele cfectuate generează  
rezultate fiabile din punct de vedcre clinic ; 
- intreprinde impreuna cu RMC acţiuni preventive şi corective în cazul apariţiei de neconformităţ i şi sau 

reclamaţ ii de la utilizatorii de servicii de laborator ; 
- intocmeşte şi semnează  buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 
- Efectuează  controlul intern şi extern de calitate ; 
- Decide oprirea şi/sau continuarea analizei neconfonne ; 
- Decide retragerea şi inlocuirea buletinului de analiză  daca este cazul ; 
- Decide reluarea activităţii dupa tratarea neconfonnitătii ; 

- Răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea judicioasă  a aparaturii precum şi dc gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 
Confonn Ordinului 1101/2016 are unnătoarele atribuţii: 

- şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţ ii; 

- şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul ş i 

prezervarea corectă  a probelor biologice, care vor fi insoţ ite de cererca de analiză  completată  corect; 

- şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului dc biosiguranţă  al laboratorului, utilizănd 

recomandărt le din Ghidul naţional de biosiguranţă  pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă  
ediţ ie), 1n scopul evitărn contaminării personalului ş i a mediului; 

- şeful laboratorului răspunde de intocmirea şi derularea programului de instruirc a personalului din 
subordine 1n domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţ iflor asociate asistenţei medicale; 

ConMnn prevederilor Ordin 1226/2012: 
- controlează  modul 1n care se aplică  codul de procedură  stabilit pc laborator; 

- sonnalează  imediat directorţilui financiar contabil ş i şefului serviciului administrativ deficienţele in 

sistemul de gestionare a deşeurilor rczultate din activităţile medicale. 
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Art. 154 Medic de specialitate: 
- Efectuează  analizele şi detenninările stabilite de şeful de laborator, în confonnitate cu pregătirea 

profesionala; 
- intocmeşte, menţine actualizată  şi afişează  lista serviciilor medicale care se efectuează  în cadrul 

laboratorului de hematologie; 
- intocmeşte, semnează  si parafcaza buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 

- Răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale sau de consultari cu alţi medici; 

- Prezintă  cazurile deosebite şefului de laborator; 
- Se prcocupa de insusirea de tehnici si metode noi de lucru si unnăreste introduccrea în practică  a 

acestora; 
- Controleaza si indruma activitatea personalului din subordinea sa 
- Calibreaza echipamentele de lucru 
- Verifica functionalitatea aparaturii de lucru si valabilitatea reactivilor 

- Transmite si valideaza rezultate ; 
- Efectuează  controlul intern si extern de calitate ; 
- Raspunde de gestiunea stocurilor 
-Asigură  utilizarea eficientă  a aparaturii, instrumentarului ş i materialelor din dotare, contabilizarea 

inaterialelor ş i a substanţelor folosite şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi inlocuirca aparaturii 

deteriorate; 
- 1n confonnitate cu prevedeile Ordin 1101/2016 are unnatoarle atributii : 
- efectueaza teste pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţ iilor la pacienţii internaţ i; 

- cfectueaza teste de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemie dificil de 

controlat (multirezisten(i la antibiotice); 
- identifica corect microorganisme patogene; în cazul suspiciunii de infecţ ie asociată  asistenţei medicale 

va asigura identificarea căt mai rapidă  a agentului etiologic al infecţ iilor asociate asistenţei medicale din 

produsele patologice recoltate de la boinavi/purtători; 

- anunţa imediată, obligatoriu, încă  de la suspieiune, rezultatele microbiologice, respectiv rezultatele de 

identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- răspunde de raportarea imediată  către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţ iilor asociate 

asistenţei medicale a rezultatelor pozitive in urma screeningului pacienţilor din secţiiie cu risc pentru 

depistarea colonizăriloninfectillor cu germeni multiplurezistenţ i; 

- testează  sensibilitateakezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţ ie 

clinică, utilizând metode standardizate; 
- raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme ş i a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei mcdicale; 
- stochează  tulpini microbiene de importanţă  epidemiologică  in vederea confirmării caracterizării 

şi studiilor epidemiologice comparative intr-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor 

legale privind biosecuritatea ş i biosiguranţa. 

- Exercită  profesia de medic in mod responsabil, conform pregătirii profesionale, normelor etice şi 

deontologice ; 
- Sc va ocupa de păstrarea şi eircuitul documentelor medicale, răspunzând de corectitudinea datclor pe 

care le consemnează  în documentele specifice; 
- Cunoaşte ş i respectă  regulile de biosiguranţă  , precau(ille universale-şi-masurăle postexpunerc; 
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- Asigură  şi răspunde dc Indep inirea promptă  a sarcinilor de muncă; 

- Răspunde de păstrarea, Intreţinerea şi utilizarea judicioasă  a aparaturii precum şi de gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice,In conformitate cu prevederile legale; 

- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ; 
- Are obligaţia de a-şi Insuş i ş i respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al 	implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform 

CONAS. 
- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul laboratorului. 

- Răspunde de confldenţ ialitatea analizelor medicale. 
- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profcsional exista si faţă  de aparţinăton, colegi sau alte 

persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar şi după  terminarea tratamentului ş i decesul 

pacientului. 
- Foloseste datele ş i informaţille la care are acces numai 1n scopul luării unor decizii cu privire la 

îndeplinirea atribuţillor funcţiei sale, tără  a le utiliza în nici un alt scop; 

- Respectă  circuitele funcţionale ale spitalului conform Ord.I 096/2016, prevederile Ord.I 226/2012 

privind colectarea depozitarea transportul ş i neutralizarea deşeurilor provenite din activitatea medicală  

precum şi dispoziliile Ord.961/2016 privind aplicarea normelor de curăţenie, dezinfecţie ş i sterilizareln 

unitătile san itare; 
- Asigură  ş i răspunde de aplicarea măsurilor de igienă  ş i antiepidemice in scopul prevenini si combaterii 

infecţ iilor asociate activitatii medicale conform Ordin 1101/2016, precum ş i a normelor privind situatiile 

de urgenta conform Legii 307/2006 si cele privind securitatea si sănătatea in muncă  conform Legii 

319/20061n sectorul pe care-1 are în coordonare; 
- Poartă  echipament de protecţie conform Precautiunilor Universale ; 

- Se preocupă  în permanenţă  dc actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţ ie continuă  ş i conform cerinţelor postului; 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Declară  imediat şefului de laborator orice imbolnăvire acută  pe care o prezintă  (stare febrilă, infec(ie 

acută,boală  venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 

-Are obligaţ ia de a semna zilnic 1n condica de prezenţă  cu menţ ionarea orei de venire ş i de plecare din 

serviciu; 
-Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de laborator; 
- Respectă  ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral ş i cu maximă  eficienţă  timpul de 

lucru în interesul serviciului; 
- Are obligaţia de a respecta programarea eoncediilor de odihnă  planificate la Inceputul anului pe seetic. 

- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice ş i/sau substanţe stupeflante in timpul programului 

de lucru, precum ş i venirea la serviciu in stare de ebrietate ; 
- Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă  aparută  pe parcursul 

activităţ ii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ; 

Art.155 Chindst : 
- Efectuează  analizele şi detenninarile stabilite de şeful de laborator, in conformitate cu pregătirea 

profesionala; 
- intoemeşte, semnează  si parafeaza buletinele analizelor care se efectueaza in laboratorul de biochimie 

si imunologie; 
- Răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consultari cu alţ i medici; 
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- Prezintă  cazurile deosebitc şefului de laborator; 
- Se preocupa de insusirea de tehnici si metode noi dc lucru in laborator 
- Controleaza si indmma activitatea personalului din subordinea sa 
- Calibreaza echipamentele de lucru 
- Verifica functionalitatea aparaturii de lucru si valabilitatea reactivilor 
- Transmite si valideaza rezultate 
- Efectuează  controlul intem si extern de calitate ; 
- Raspunde de gestiunea stocurilor 
- Prepară  reactivii şi solutiile de lucru; 

- Răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea judicioasă  a aparaturii precum şi de gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice, in conformitate cu prevederile Icgale; 
- Comunica orice defectiune intervenita la mijloacele de lucru sefului de laborator. 

- Colaborează  cu secretarul comisiei de monitorizare/ echipei de gestionare a riscurilor pe linia 
eontrolului intem managerial, respectiv in domeniul managetnentului riscului; 

- Răspunde promp solicitărilor privind infonnaţille referitoare la modul de implementare a procedurilor 

elaborate şi difuzatc; 
- Evalucază  ş i revizuiestc, la solicitarea conducătorului structurii funcţ ionale din care face parte, 

riscurile; 
- Formulează, la solicitarea sefului structurii funcţ ionale/ secretarului comisiei/ secretarului echipei al 
organelor de control, o opinie referitoarc la modul in care a fost aplicat planul de implementare a 

măsurilor de control elaborate de echipa de gestionare a riscurilor. 
- Excrcită  profesia de ehimistIn mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- Se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale, răspunzând de corectitudinea datelor pe 

care le consemnează  in documentele specifice; 

- Cunoaşte şi respectă  regulile de biosiguranţă  , precauţ iile universale ş i măsurile postexpunere; 

- Asigură  şi răspunde de îndeplinirea promptă  a sarcinilor de muncă; 

- Răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea judicioasă  a aparaturii precum şi de gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice, in conformitate cu prevederile legale; 

- Răspunde dc bunurile aflate în gestiunea sa ; 
- Are obligaţia de a-ş i insuş i şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 

al calităţ ii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor 
- lsi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul laboratorului. 

- Răspunde de confidenţ ialitatea analizelor medicale. 
- Secretul profesional cste obligatoriu; secretul profesional exista si raţă  dc aparţinători, colegi sau alte 

persoane din sistemul sanitar, neintcresate în tratament, chiar ş i după  terminarea tratamentului şi decesul 

pacientului. 
- Foloseste datele ş i informaţ iile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

indeplinirea atribuţ i ilor funcţiei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 

- Respectă  circuitele funcţ ionale ale spitalului conform Ord.1096/2016, prevederile Ord.1226/2012 

privind colectarea , depozitarea , transportul ş i neutralizarea deşeurilor provenite din activitatea medicală  
precum ş i dispoziţ ille Ord.961/2016 privind aplicarca normelor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizareln 

unităţi le san itare; 
- Asigură  ş i răspundc de aplicarca măsurilor dc igienă  şi anticpidemice 1n scopul prevenirii si combatcrii 

infechilor asociate activitatii medicale conform Ordin 1101/2016 precum şi a normelor privind situatiile 

de urgenta conform Legit 307/2006 si cele privind securitatea si sănătatea în muncă  conform Legii 

319/2006 in sectorul pe care-I are în coordonare; 
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- Poartă  echipament de protecUe conform Precautiunilor Universale ; 
- Se preocupă  in permanenţă  de actualizarea eunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educalie continuă  ş i conform cerinjelor postului; 
- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Declară  imediat şefului de laborator orice imbolnăvire acută  pe care o prezintă  (stare febrilă, infec(ie 

acută,boală  venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membri i familiei; 
-Are obligalia de a semna zilnic în condica de prezenjă  cu menţ ionarea orei de venire şi de plecare din 

serviciu; 
-Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de laborator; 
- Respectă  ordinea ş i disciplina la locul de muneă, foloseşte integral ş i cu maximă  eficienjă  timpul de 

lucru în interesul serviciului; 
- Are obligalia de a respecta programarea concediilor de odihnă  planificate la inceputul anului pe sectie. 
- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi/sau substanţe stupefiante 1n timpul programului 
de lucru, precum şi venirea la serviciu in stare de ebrietate ; 
- Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă  aparută  pc parcursul 

activităjii ş i care duce la neindeplinirea sarcinilor de serviciu ; 

Art. 156 Asistent medical : 

- Receptioneaza probele biologice aduse la laborator pentru analizc; 
- Verifică  integritatea probclor la prezentarea acestora; 
- Verifica concordanta intre probele aduse si codurile de bare alocate; 
- inregistrează  probele aduse în laborator; 
- 12ăspunde de corectitudinea datelor inregistrate; 
- Sterilizează  şi pregăteşte materialele, serurile de calibrare si control, pentru efectuarea testelor de 
laborator; 
- Efectuează, sub supravegherea specialistului de laboratorde, reacjii serologice, insăm1njări treceri pe 
medii de cultură; 
- Ţine evidenja analizelor efectuate; 
- Verifică  şi etalonează  aparatele la începutul programului de lucru şi ori de căte ori este nevoie conform 
tehnicilor de laborator, ş i semnalează  disfuncţionalităţ ile apărute sefului de dcpartment; 
- Informează  şeful de laborator, medicul de specialitate, chimistul sau biologul asupra solicitărilor de 
urgenţă; 
- Respectă  normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează; 
- Informează  persoana ierarhic superioară  asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea 
laboratorului; 
- intocmeşte situaţii referitoare la trasabilitatea reactivilor; 
- Asigura colectarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prevederilor 
Ordin 1226/2012; 

- Conform ordin 1101/2016 are urmatoarele atributii: 
- efectueaza teste pentru stabilirea agentilor etilogeni la pacienti intemati; 
- efectueaza teste de detectie a portajelor de germeni cu risc individual sau focar epidemic dificil de 
controlat( multirezistenti la antibiotic) 
- efectueaza situatii statistice solicitate 
- Colaborează  cu secretarul comisiei de monitorizare/ echipei de gestionare a riseurilor pc linia 
controlului intern managerial, respectiv în domeniul managementului riscului; 
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- Răspunde promp solicitărilor privind informatille referitoare la modul de implementare a procedurilor 

elaborate şi difuzate; 
- Evalucază  si revizuieşte, la solicitarea conducătorului structurii functionale din care face parte, 

riscurile; 
- Formulează, la solicitarea sefului structurii functionale/ secretarului comisiei/ secretarului echipei al 
organelor de control, o opinie referitoare la modul in care a fost aplicat planul de implementare a 
măsurilor de control elaborate de echipa de gestionare a riscurilor. 
- Exercită  profesia de asistent medical in mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
- Va avea un comportament adecvat în serviciu şi in relatille cu pacientele,apartinătorii precum ş i cu 

celelalte categorii profesionale; 
- Răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare; 
- Supraveghează  şi controlează  efectuarca curăteniei şi a dczinfecţiei laboratorului; 
- Isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al calitatii in 
conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor; 
- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul laboratorului; 
- Are obligatia de a partici pa la activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale (E.M.C.); 
- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentclor medicale, raspunzand de corectitudinea datelor pe 
care le conscmneaza in documentele specifice dc ingrijire; 
- Răspunde de asigurarea confldenţialitătii ingrinrilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat 

etic faţă  de pacientă; 
-Secretul profesional cste obligatoriu; secretul profesional exista si fată  de aparţ inători, colegi sau altc 
persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după  terminarea tratamentului şi dccesul 

pacientului; 
-Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând 

situaţia in care pacientul ş i-a dat consimtământul expres pentru divulgarea acestor informatii, în tot sau 
în parte; 
-Foloseşte datele şi informaţ iile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privirc la 
Indeplinirea atribuţ iilor functiei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 
- Respectă  permanent ş i răspunde de aplicarea regulilor de igienă  (spălarea ş i dezinlectia măinilor), căt 

şi a regulilor de tchnică  aseptică  în efectuarea tratamentelor şi manoperelor medicale; 
-Aplica Ord.I096/2016 prin care se respecta circuitele functionale stabilite pe spital privind 
personalul,pacientele,lenjeria,alimentele si reziduurile; 
- Cunoaste, aplică  şi răspunde de prevederile Ord.I101/ 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghcrc, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
- Poartă  echipament de protectie adecvat conform Precautiunilor Universale si ecuson ş i verifică  la 
personalul aflat în subordine portul acestuia; 
- Cunoaste aplica si raspundc de prevederile Ord. 961/ 2016 privind curatenia si dezinfectia; 
- Conform Ord.I 226/ 2012 are urmatoarele responsabilitati: 
- aplică  procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică  metodologia de culegere a datelor pentru baza natională  de date privind deşeurile rezultate din 
activităti medicale. 
- Răspunde ş i respectă  normele privind situatiile de uruenţă  conform Legii 307/ 2006 ş i cele privind 
securitatea şi sănătatea în muncă  confonn Legii 319/ 2006: 

- Fiecare asistent trebuic sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirca sa, 
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol dc 
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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. 

Art. 157 ingrijitoare : 

- Efectuează  zilnic curăţenia în condiţ ii corespunzătoare şi de calitate a spaţiulţii repartizat; 

- Răspunde de starea de igienă  a laboratorului, pardoselilor, peretilor, scărilor, ferestrelor, mobilierului; 

- Curăţă  ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 
- Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a laboratorului; 
- Execută  curătenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută  la impachetarea şi pregătirea 

materialclor ce urmează  a fi utilizate in laborator precum şi la pregătirea mediilor de cultura; 

-Ajută  asistentul medical la diferitele proceduri dacă  este cazul; 

-Transportă  materialelc de lucru în cadrul laboratorului ( inclusiv materialcle infectate) precum şi ccle 

necesare pentru recoltări de probe in teren; 
- Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul,materiale I e contaminate în mod separat in saci marcaţ i prin 

diferenţiere clară  de culoare şi etichetare ş i colectoarele de seringi ş i acc; 
- Va respecta locul de depozitare al acestora: materialcle contaminate şi colectoarele la crematoriu, iar 
gunoiul la pubelă, interzicându-sc transportarea ş i depozitarea lor în alte condiţ ii; 
- Va cântări şi va consemna zilnic cantitatca de gunoi ş i de reziduuri infectate de pe laborator, 
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie; 
- Indeplineşte toate 	asistente medicale privind Intreţinerea curăţenid, salubrităţ ii, dezinfecţ ien 

- Va anunţa seful de laborator în cazul necesităţii efectuării dezinsecţ iel; 

II. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICÂ 

I. Organizare 

Art. 158 Serviciul de Anatomie Patologica este organizat confonn Legii 104/2003 având in 

componenţă  următoarele compartimente : 
compartiment citologie ; 
compartiment histopatologie ; 
compartiment prosectura ; 

Art. 159 Produsele biologice vor fi insoţ ite Intotdeauna de un bilet de trimitere care să  includă: 

numele ş i prenumele pacientului, sexul, vârsta, CNP, numărul foii de observaţie, datc clinice şi de 

terapie anterioară, rezultate histopatologice sau citologice anterioare, diagnosticul prezumtiv, data 
operaţiei/efectuării biopsiei, semnătura şi parafa medicului care trimite. 

Art. 160 Produsde biologice vor fi inregistrate în condici speciale de prelevare si de inregistrare, 
dupa caz (biopsii/chiuretaje, piese operatorii glanda mamara sau totale — uter, ovar, trompa, vulva, etc.) 
cu următoarele rubrici: număr de inregistrare al piesei, numele şi prenumele pacientului, sexul, vârsta, 

picsa trimisă, nurnărul foii de observaţ ie, diagnostic clinic, secţ ia care trimite, numele operatorului, data 
primirii piesei. 

Art.161 Picscic operatorii se trimit în totalitate; nu es e permisă  impărţirea picsei ş i trimiterea de 

ţesut în mai multe servicii de anatomie patologică  simultan; piesa se poate trimite proaspătă  (nefixatfnin 
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maxim două  ore de la operalie sau în formol tamponat 10 % după  acest in erval, intr-un container care 

trebuie să  conlină  un volum de formol de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va 11 
inscriptionat cu numele şi prenumele pacientului, piesa trimisa, data operatiel, numele operatorului; 
piesa chirurgicală  va fi trimisă  nesectionată, deschiderea ci făcându-se de către medicul 

anatomopatolog; când acesta consideră  necesar, poate solicita prezenta medicului operator la orientarea 
macroscopică; medicul anatomopatolog consemnează  numărul, dimensiunile, aspectul pe suprafata 
externa, aspectul pe sectiune al pieselor operatorii, date care vor fi trecute in caietele de prelevare, 
condicile de inregistrare si în buletinul histopatologic la rubrica examenului macroscopic al piesei; 
piesele operatorii restantc după  recoltarca fragmentclor pentru examinarea histopatologică  se vor pastra 

minimum 3 luni după  elaborarea diagnosticului anatomo-patologic, in containere cu formol tamponat 
10%, etichetate cu numărul de inregistrare, după  care vor fi incinerate: 

Art.162 Efcctuarea de necropsii tuturor pacientilor decedati în spital, cu exceptia n.n. morti in 
teren, neasistati de personal medical, a deceselor mateme si a pacientelor decedate in primele 24 ore dc 
la intemare sau dupa interventii chimrgicale; 

Art.163 Pregatirea cadavrclor in vederea predării către apartinătorii (Imbălsămare, spălare, 

imbrăcare şi cosmetizare); 

Art.164 Statutul produselor biologice examinate in laboratorul de anatomie patologică  este 

următorul: 
- Fragmentele tisulare incluse in blocuri de parafină, lamelele histopatologice preparate din 

acestca, precum şi frotiurile citologice se păstrează  în histoteca laboratorului de anatomie patologică  
minimum 10 ani pentru lame ş i de cel putin 30 ani pentru blocurile de parafină  ; 

Art.165 Anatomopatologul este obligat ca, la cererea pacientului/apartinătorilor acestuia, a 
medicului curant sau a mcdicului anatomopatolog din alt spital, să  elibereze blocurile de parafină  ş i/sau 
lamele histopatologice in vederea unui consult, cu conditia asumării responsabilitătii returnării lor de 
către persoana care le ridică  (consemnarea intr-un caiet special a datelor de identitatc si semnatura 
persoanei care le ridică); 

Art. 166 Elaborarea diagnosticului histopatologic se face in maximum 30 zile lucrătoare din 
momentulprimirii pieselor, folosind tehnicile de anatomie patologică  de care dispune medicul ; 

Art.167 Dacă  medicul anatomopatolog consideră  că  pentru stabil irea cu precizic a diagnosticului 
sunt necesare tehnici speciale (ex. examen imunohistochimic) va consemna acest lucru in buletinul 
anatomopatologic ; 

Art. 168 Examencle extemporanee se efectuează  la cererea clinicianului. Când este posibil este 
recomandabil ca medicul anatomopatolog să  fie anuntat cu 24 ore inainte de interventia chirurgicală  ; 

Art. 169 Medicul anatomopatolog poate refuza examentil extemporaneu in oricare din situatiile 
următoare: 

- tesutul trimis este impropriti; 
- în circumstante speciale, care se apreciază  de către medicul anatomopatolog; 

(42  

' 2 5. MAI. 2022 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodn" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	123/219 

Art. 170 Rezultatul histopatologic al examenului extemporaneu este comunicat sec iei; acesta 
poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignitătii ; 

Art. 171 Este obligatorie prelucrarea la parafină  a fragmentului tisular exam inat extemporaneu ; 

Art. 172 Buletinul histopatologic va cuprinde: numărul/numerele de inregistrare al/ale piesei, 

datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopică  a piesei, descrierea microscopică, concluzia 

diagnostică, semnătura ş i parafa medicului anatomopatolog: 

Art. 173 Un exemplar al buletinului histopatologic si buletinul de insotire a piesei se păstrează  in 

arhiva laboratorului de anatomie patologică, iar un exemplar este trimis medicului care a solicitat 

examenul histopatologtc ; 

Art. 174 Buletinul histopatologic poate f: eliberat unui aparţinător al pacientului pe bază  dc 

procură, conform dreptului la confidenţ ialitatea informaţ iilor ; 

Art. 175 Metodologia examinării histopatologice în consult se face cu acordarea unui număr de 

inregistrare din laboratorul dc anatomie patologică  ; 

Art. 176 Produsele biologice examinate in compartimentul de citologie pot avea următoarele 

provenienţe: lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, amprente. 

Art. 177 Produsele biologice citologice vor fl intotdeauna insoţ ite de un bilet de trimitere care va 
cuprinde toate datele pacientului. Buletinul citopatologic, care cuprinde diagnosticul citopatologic 
claborat numai de către medicul anatomopatolog, va fi intocmit în doua exemplare (un exemplar si 
buletinul de trimitere al prelevatului citologic ramane in arhiva laboratorului si un exemplar sc 
eliberează  medicului care a solicitat examenul citologic): 

Art. 178 Necropsia se efectuează  de către medicul anatomopatolog după  studierca foii de 

observaţ ie a decedatţilui cand este cazul ; 

Art. 179 La necropsie asistă  medicul curant sau un alt medic desemnat de medicul şef de secţie; 

la necropsie pot participa, în funcţ ic de circumstanţe, alţ i medici, studenţi la medicină, elevi la şcoli 

sanitare, dar numai cu acordul medicului şef al laboratorului de anatomie patologică  ; 

Art. 180 Fehnica de necropsic anatomopatologică  poate cuprinde necropsii generale sau daca 
este cazul, parţ iale ; 

Art. 181 Necropsia se efectuează  obligatoriu cu instrumentarul special din trusa de necropsii; 
personalul care efectucază  necropsii va purta obligatoriu echipament de protecţ ie: halat, sorţ  de cauciuc, 
mască, ochelari, mănuş i lungi; se vor recolta fragmente din toate organele examinate pentru diagnosticul 
histopatologic, care este obligatoriu ; 

Art. 182 Rezultatul necropsiei anatomopatologice cuprinde stabilirea tanatogenezei ; 
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Art. 183 Certificatul medical constatator al decesului se completează  de către medicul curant 

dupa efectuarea necropsiei si stabilirea diagnosticului anatomopatologic consemnat in protocolul de 

necropsie si foaia de observatie clinica a decedatului ; 

Art. 184 Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecropsic se completează  în foaia de 

observaţ ie şi registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de anatomic patologică  ; 

Art. 185 Anatoinopatologul le explică  aparţinătorilor leziunile găsite, mecanismul morţii, 

precizănd că  rezultatul definitiv va putea fi stabilit numai după  examenul microscopic ; 

Art. 186 Anatomopatologul redactează  protocolul de necropsie in maximum 48 ore de la 

efectuarca necropsiei şi îl consemneaza in registrul de protocoale de necropsie; 

Art. 187 Anatomopatologul efectuează  examenul histopatologic al fragmentelor recoltate in 

maximum două  luni de la efectuarea acestcia şi stabileşte diagnosticul final postnecroptic carc: 

- se anexează  protocolului de necropsie în registrul de protocoale de necropsie; 

- se comunică  în scris medicului curant al decedatului, care are obligaţia de a-1 anexa la foaia de 

observaţie a pacientului; 
- se comunică  în scris aparţinătorilor decedatului, dacă  aparţinătorii solicită  în scris direcţiel 

spitalului eliberarea acestuia; 

Art. 188 Gradul concordanţei anatomoclinice se stabileşte după  cum urmează: 
- neconcordanţa anatomoclinică  se comunică  medicului curant şi medicului şef de secţie unde a 

dccedat bolnavul; 

Art. 189 Actele compartimentelor de prosectură  se păstrează  după  cum urmează: 
- registrul de înregistrare al decedaţilor - pennanent 

- buletinul de insoţire al cadavrului la care se ataşează  cererea de scutire de necropsie (dacă  este 

cazul) - minimum 30 ani 
- protocolul de necropsie (macroscopic + microscopic ) - minimum 30 ani; 

Art.190 Laboratorul de anatomie patologică  este încadrat cu personal medical conform 

nonn tivelor de personal din unităţ ile san itare, cu pregătire corespunzătoare ; 

Art.191 Efectuarea necropsiei anatomopatologice este obligatorie pentru toate situaţ iile stabilite 

prin norme ; 

Art.192 Dacă  în cursul necropsiei anatomopatologul constată  leziţini cu implicaţ  medico-

legale, opreşte necropsia şi anunţă  organul judiciar competent, potrivit legii ; 

Art.193 Decizia necropsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul şef de 

serviciu de anatomie patologică, care răspunde pentru accastă  decizie; cazurile ce necesită  o necropsie 

medico-legală  se precizează  prin lege ; 

Art.194 În situaţ ia în care decesul survine în ambulator sau in triajul spitalului se va proceda 1n 

modul tirmător: 
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- se va face foaia de examinare pentru decedatul respectiv şi va fi anunţat serviciul evenimente al 

poliţiei; 
- echipa serviciului dc evenimente se prezintă  la spital, apreciaza circumstanţele în care s-a 

produs decesul si elibereaza ordonanta pentru transferul catre medicina-lega a; 

Art.195 in cazul când aparţ inătorii solicită  scutirea de necropsie şi există  premizele legale 

pentru acordarea acesteia, se va proceda după  cum urmează  : 
- aparţ inătorii vor cere in scris scutirea de necropsie, menţionând faptul că  nu au nici o rezervă  

asupra diagnosticului stabilit şi a tratamentului aplicat ; 

- scutirea de necropsie (la care se ataşcază  o copie după  actul de identitate al solicitantului) va fi 

aprobată  de medicul curant, şeful secţiel, şeful laboratorului de anatomic patologică  şi directorul 

spitalului şi va fi păstrată  impreună  cu buletinul de insoţire a decedatului. 

- excepţ ie de la necropsie face decesul survenit în cazul transferului între secţ ii sau spitale, dacă  

nu există  dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în 

cursul internării pentru o cură  periodică  a unei afecţ iuni cronice terminale, dacă  nu există  dubii asupra 

tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces ; 

Art. 196 Manipularea cadavrelor 1n cadrul spitalului se face după  cum urmează: 

a. Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă  care consemnează  ora 

decesului 1n foaia dc observaţie cu semnatură  şi parafă; medicul curant (sau in lipsa acestuia medicul 

de gardă  care a constatat decesul) scrie epicriza de deces menţionând data completării acesteia, 

semnează  şi parafează. 
b. După  constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţ ia unde a fost internat pacientul, 

intr-o cameră  special amenajată. 
c. Anunţarea aparţ inătorilor despre survenirea decesului se face numai după  2 ore de la constatarea 

acestuia de către medicul curant sau de către medicul de gardă  care a constatat decesul, după  un 

protocol special redactat. 
d. După  2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă  de către infirmiera secţ iel in care s-a 

produs decesul sau de infirmiera de serviciu şi este depus în frigiderul mortuar, este obligatorie 

existenţa în spital cel puţ in a unui frigider mortuar. 

f. Decedatul trebuie să  poarte (de preferinţă  pe antebraţ) o brăţară  de identificare cu: numele 

prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de observaţie ; 

Art. 197 Decedatul trebuie Insoţit către serviciul de anatomie patologică  de următoarele acte: 

a. buletinul de insoţire al decedatului către serviciul de anatomie patologică  care să  includă: numele, 

varsta, ultimul domiciliu, data naşterii, CNP, data şi ora decesului, secţia unde a fost internat, 

numărul foii de observaţ ie, diagnosticul de deces, semnătura şi parafa medicului curant, toate acestea 

completate într-un bilet tipizat unic pentru întreaga ţară  ; 
b. foaia de observaţic cu evoluţ ia completată  la zi, inclusiv constatarea decesului 	semnătura şi 
parafa) şi epicriza de deces (cu semnătura, parafa şi data efectuării) 
c. buletinul de identitate/cartca de identitate /paşaportul decedatului. 

Foaia de observaţ ie şi actul de identitate al decedatului vor fi aduse la serviciul de anatomic patologică  
cel mai târziu până  la ora 9 a dimineţ ii următoare survenirii decesului sau se ridică  de către un delegat al 

Prosecturii de la Biroul de internări sub semnătură. 

Art.198 Decedatul este trecut în registrul de evidenta a decedaţilor, 

tr 
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Art.199 Toate actelc/manevrele medicale postmortem se efectuează  numai după  minimum 12 ore 

de la deces: 
a. necropsia 
b. certificatul medical constatator de deces 
c. îmbălsămarea (când este cazul) 
d. incinerarea (când apartinăţorii şi-au dat acordul pentru incinerare); 

Art. 200 Pentru Secţia Nconatologie II in cazul copiilor aflaţi în stare critică: 

• Daca mama se atlă  intemată  în spital şi este în stare clinică  stabilă, va fi chemată  la patul nou-
născutului, indifeient de oră. 

• Daca mama este externată, familia va fi anunţată  telefonie, INDIFERENT DE ORA (cu 
consemnarca in FOCG a efectuării acestei informări) despre agravarea stării copilului. 

• Daca mama/tata doresc să-şi ţină  in braţe nou-născutul, aflat în fază  terminală  se va incuraja ş i 
permite acest lucru. 

• Părimilor li se va acorda intreaga compasiune a personalului medical in această  imprejurare. 

Art. 201 Şeful scrviciului stabileşte necesarul de reactivi si materiale necesarc unei funcţ ionări 
normale a serviciului, asigurănd realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al 
spitalului. 

2. Atributii si responsabilităţi personal : 

Art.202 Medic anatomo-patolog 
-Efectuează  prclevarea ş i elaborcază  diagnosticul examenului extemporaneu; 
-Supraveglicază/efectuează  prelevarea pieselor chirurgicale, biopsice ; 
-Elaborează  si introduce in sistem infoWord diagnosticul histopatologic /citologic, redactează  şi 
semnează  rapoartele de diagnostic; 
-Electuează  necropsia cadavrului dupa 24 ore de la deces, completează  şi semnează  protocolul de 
necropsic; 
-Efectucază  examenele histopatologice pe pieselc prelevate la necropsie; 
-Completează  şi semnează  certificatul de imbălsămare al cadavrului in vederea transportului şi 
inhumării; 
-la măsurile prevăzute de dispoziţille legale in vigoare pentru cadavrele cazurilor medieo-legale; 
-Răspunde prompt la solicitări in caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici; 
-Participă  la controlul intern al analizelor histo- şi citopatologice; 
- Participă  la controlul extern al analizelor citologice; 
- Controleaza activitatile desfasurate in cadml compartimentului de citologie; 
-Asigură  baza ştlinţ ifică  pentru lucrări, publiealii, doctorate la solicitare (diagnostic şi imagini 
histopatologice. macroscopice); 
-Analizează, împreună  cu medicii din secţiile cu paturi, concordanţa diagnosticului clinie cu cel 
anatomo-patologic; 
-Participă  la instruirile de pregatire profesională  cu tematica cuprinsă  în planul anual de pregătirc 
profesională; 
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-Participa la cursuri, conferinte, congrese in programul de educatie medicala continua. 
- Exercită  profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, cerinţelor postului, 

cu respectarea Codului de Etica si Deontologie al medicilor; 
-Are obligaţ ia să  cunoască  ş i să  respecte circuitele funcţ ionale din spital pentru personal, medicamente, 

deşeuri, lenjerie, alimente, paciente, vizitatori; 
-Asigură  şi respectă  drepturile pacientului confonn prevederilor Legii 46/2003şi a normelor sale de 

aplicare; 
- Respectă  ş i răspunde de indeplinirea deciziilor şi a prevederilor Regulamentului de ordine interioară  şi 

de organizare şi funcţ ionare a spitalului; 
-Asigură  şi răspunde de indeplinirea promptă  a sarcinilor de serviciu; 
- Respectă  criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, referitoare la diagnostic; 

- Acordă  servicii medicale Dră  nicio discriminare; 
- Are obligaţia de a păstra şi încuraja un climat optim de lucru in cadrul serv ciului ş i al spitalului; 

- Respectă  criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate; 
- Identifică  riscurile inerente activităţilor din serviciu ş i intreprinde acţiuni care să  menţină  riscurile în 

limite acceptabile; 
-La solicitarea personalului care efectuează  autocontrolul are obligaţia să  permită  recoltarea de probe de 

sanitaţie de pe tegument (măini) şi de pe echipamentul de protecţ ie 

-in caz de expunere accidentală  la sănge sau alte produse biologice aplică  imediat protocolul de 

management al expunerii accidentale la produse biologice; 
- Foloseşte corect bunurile in grijă  şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi inlocuirea lor; 

-Asigură  utilizarea eficientă  a aparaturii şi materialelor din dotare, contabilizarea materialelor şi a 

substanţelor folosite; 
- Răspunde de informarea imediată  a persoanelor responsabile privind orice defecţiune in funcţionare a 

echipamentului cu care iş i desfăşoară  activitatea. 
- Foloseşte datele ş i informaţ iile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

indeplinirea atribuţiilor funcţ iei sale, fără  a le utiliza în nici un alt scop; 
- la toate măsurile pentru a păstra caracterul confidenţial al datelor ş i informaţ iilor la care are acces prin 

natura atribuţiilor funcţ iei sale; 
- Se preocupă  în permanenţă  de actualizarea cunoştinţelor profesionalc, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţ ie continuă  şi conform cerinţelor postului si cadrului lenal al fisei postului; 
- Se specializează  continuuln cazul introducerii unor noi tehnici 
- Respectă  circuitcle funcţ ionale ale spitalului conform Ord. 1096/2016, prevederile privind colectarea, 
depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor provenite din activitatea medicală  precum ş i 

dispoziţiile Ord. 961/2016 privind aplicarea normelor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare in unităţ ile 

sanitare; 
- Asigură  şi răspunde de aplicarca măsurilor de igienă  şi andepidemice în scopul prevenirii si combaterii 

infecţ illor asociate activităţ ii medicale conform Ord. MSP.1101/2016, precum ş i a normelor privind 

situaţiile de urgenţă  conform Legii 307/2006 şi cele privind securitatea ş i sănătatea in muncă  conform 

Legii 319/2006; 
-Va comunica medicului coordonator orice evcniment aşa cum este definit în legislaţ ia menţ ionată; 

- Are obligaţ ia de a-ş i însuş i ş i respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management 
al calităţ ii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea 
spitalelor. 
- iş i insuşeşte şi aplică  protocoalele ş i procedurile implementate la nivclul serviciului. 
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- Colaborează  cu responsabilul de risc ş i medicul coordonator pe linia controlului intern managerial, 
respectiv in domeniul managementului riscului; 
- Asigură  implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control pentru 

riscurile semnificative aprobat de către manager ş i transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare; 
- Răspunde prompt solicitărilor privind informatiile referitoare la modul de implementare a procedurilor 
claborate ş i difuzate; 
- Formulează, la solicitarea medicului coordontaor/ secretarului comisiel/ secretarului echipei al 
organelor de control, o opinie refcritoare la modul în care a fost aplicat planul de implementare a 
măsurilor de control pentru riscurile semnificative, aprobat de către manager şi transmis de către 
secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. 
- Confonn Legii 481/ 2004, are obligatia să  respecte normele, regulilc ş i măsurile de protectie civilă  
stabilite, să  participe la instruiri, exercitii aplicative ş i la alte forme de pregătire. 
- in limita competentelor pe care le deţine indeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhică; 
- Se va prezenta la serviciu cu deplină  capacitate de muncă  pentru a presta servicii medicalc la 
parametrii de calitate impu5i; 
-Are oblivatia de a semna zilnic în condica de prezentă  cu menţionarca orei de venire ş i de plecare din 

serviciu; 
- Va folosi integral timpul de lucru in interesul serviciului; 
- Nu va părăsi locul de muncă  fără  aprobarea medicului coordonator. 
- Efectuează  controlul medical periodic; 
-Are obligatia de a respecta programarea concedi ilor de odihnă  planificate la începutul anului pe serviciu 
de anatomie patologică  ; 

este interzis fumatul, prczentarea la serviciu in stare de ebrietate sau sub influenta produselor cu efcct 
stupefiant şi consumul acestora în timpul programului de lucru; 

Art.203 Asistent medical laborator anatomie patologica 

-Primeşte ş i verifică  starea produselor biologice cănd sunt aduse în laborator; 
-Verifică  biletul de trimiterc şi concordanţa dintre bilet, datele Inscrise pe eticheta care insoţeşte 
produsul şi produsul primit şi semnează  de primire; 
-Informează  medicul de specialitate asupra neconcordantelor depistate, a produselor fixate neadecvat ş i 
a solicitărilor de urgenţă; 
- impreună  cu medicul prelevă  piesele operatorii, biopsice şi înregistrează  în caietele de prelevare 
numerele de ordine ale pieselor şi descrierea macroscopică; 
-inregistrează  in condici speciale probele aduse în laborator, numerele de ordine, aspectele 
macroscopice, numărul de blocuri prelevate răspunde de corectitudinea datelor înregistrate; 
-Introduce în sistemul infonnatic procedurile pentru fiecare caz in parte; 
-Pregăteste soluţiile ş i reactivii necesari prelucrării histopatologice; 
-Introduce prelevatele tisulare în aparatul de histoprocesare; 
-După  terminarea programului de histoprocesare descarcă  prelevatele tisulare; 
-Pregăteşte parafina şi include prelcvatele tisulare; 
-Sectionează  la microtom blocurile de parafină  şi etalează  pe lame secţ ionile histologice; 
-Efectucază  coloratii le speciale cănd se impun; 
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-Asigură  efectuarea examenului extemporaneu conform protocolului de lucru; 

- Efectuează  colorarea lamelor histologice la aparatul automat de colorat; 

-Informează  persoana ierarhic superioară  asupra deteriorării reactivilor ş i a aparaturii din dotarea 

laboratorului; 
-Efectueaza curatenia la masa de lucru dupa sectionarea la microtom si criostat; 
-Completează  în condicile speciale diagnosticul histopatologic de pe rapoartele de diagnostic primite dc 

la medicii anatomopatologi; 
-Predă  rapoartele de diagnostic semnate şi parafate medicilor curanţi prin asistenţii de ginecologie sau 

medicii rezidenţi; 
-Participă  la arhivarea documentelor, lamelor ş i blocurilor conform procedurii de lucru actualizate; 

-Participa la întocmirea situaţiilor statistice; 
-Ţine evidenţa inregistrărilor pentru indicatorii analizelor histopatologice; 
-Utilizeaza aparatura medicală  conform instruirii efectuate; 
-Intreţine echipamentele medicale pe care le utilizează  şi completează  fişele de intrcţinere ale acestora 

conform indicaţiilor din cărtile tehnice; 
- Completcaza graficele de utilizare a aparatelor cu care lucreaza; 
- Răspunde de inventarul Serviciului de anatomie patologică; 
- Asigură  necesarul de materiale de curăţenie, dezinfectanţ i, reactivi, etc pentru buna funcţionare a 

serviciului; 
- Verifica completarea zilnica si conforma dc catre personalul laboratorului a graficelor de lucru pe 
aparatcle din dotare si a graficelor de dezinfectie a instrumentarului; 
- intocmeşte referatele de urgenţă  ş i referatele de necesitate pentru reactivi, materiale necesarc; 

- Ţine evidenţa scrisă  a materialelor de birotică, curăţenie şi auxiliare şi verifică  stocurile existente in 

vederea corespondenţei achiziţ iilor in funcţie de necesitate şi stoc; 

- Răspunde de afişarea metodelor de utilizare şi diluţ ie a substanţelor de curăţenie şi dezinfecţ ie; 

- Periodic, verifică  prin sondaj substanţele dezinfectante; 
- Controleaza respectarea programului de curăţenie ş i dezinfecţ ie in scrviciu conform procedurii 

actualizate; 
- Verifică  completarea registrelor de evidenţă  a deşeurilor biologice; 

- Verifică  completarea registrului de evidenţă  a predării deşeurilor chimice către firma de profil; 

- Controlează  şi ţine evidenţa eliberării de lame/blocuri/duplicate conform procedurii actualizate; 
-Participă  la instruirile de pregatire profesională  cu tematica cuprinsă  în planul anual de pregătire 

profesională; 

Art. 204 Necropsiek 
-Primeşte cadavrele; 
- Verifică  identitatea cadavrului şi actele cec trebuie să  insoţească  cadavrul: buletinul de insoţ ire al 

cadavrului, acordul de incinerare, foaia de observaţie; 
- Verifică  concordanţa datelor cu cele înscrise pe brăţara cadavrului/ buletinul de insoţ ire/ registru 

predare —primire decedaţi; 
-Informează  medicul de specialitate asupra neconcordanţelor depistate, absenţei sau completării parţ iale 

a documentelor de insoţire; 
-Înregistrcază  in registrul dc evidenţă  a intrărilor datele tuturor cadavrelor prcluate, răspunănd de 

corectitudinea datelor pe carc le consemnează; 
-indosariază  buletinele de insoţ ire ale cadavrelor ş i acordul de incinemre; 
-A rhivează  documentele legate de necropsie; 
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- impreună  cu medicul de specialitate, efectucază  autopsia conform tehnicii de necropsie la copil; 

-imbălsămează  cadavrele şi le pregăteste în vederea predării lor către aparţinători; 

-Predă  cadavrele aparţ inătorilor conform legislaţiei in vigoare; 

-Depozitează  si transporta cadavrele care au acordul pentru incinerare al aparţ inătorilor, în containere 

pentru deşeuri biologice; 

- După  efectuarea necropsiilor curăţă  si dezinfectează  suprafeţele, instrumentarul ş i pavimentul din sala 

de autopsie; 

- Completează  graficul pentru dezinfectia instrumentarului utilizat la necropsii; 

-Ţine evidenţa tuturor reactivilor ş i parafinei (Registrul unic de control); 

- Efectuează  dezinfecţia instrumentarului din compartimentul de histopatologie; 

- Prepară  formolul necesar în cadrul serviciului; 

-Colectcază, tine evidenţa şi predă  deşeurile toxice rezultate din activitatea taboratorului pentru a ti 

neutratizate, conform procedurii actualizate; 

-Colectează, transportă, căntăreste ş i ţine evidenţa deşeurilor biologice rezultate din activitatea de 

prosectură  şi histopatologie, conform procedurii actuatizate; 

-Ajută  la evidenţa înrcgistrării indicatorilor de performanţă  pentru necropsie; 

-Prime5te si înregistrează  lamele de citologie; 

-Utilizează  aparatura medicală  conform instruirii efectuate si Intretine echipamentele medicale pe carc le 

utihzează; 

- Colorează  la automatul de colorare lamele pentru examen citologic, iar in cazul lichidelor de puncţ ie 

centrifughează  ş i etalează  pe lamc sedimentul; 

-Montează  manual lamelele; 

-Schimbă  reactivii in bateriile aparatelor din dotare; 
- Completeaza graficele de lucru pentru cotorarea lamelor de citologie si la schimbarea reactivilor la 

aparatele din dotare; 
- Introduce in sistemul informatic procedurile analizelor citologice/caz; 

- Arhivează  documentele ş i lamele analizelor citologicc; 

- Participa laîntocmirea situaţiilor statistice; 

- inregistrează  formularele FSI pentru screening-ul cancerului de col uterin; 

- Arhivează  un exemplar din FSI (verde); 

-Participă  la instruirile de pregatire profesională  cu tematica cuprinsă  în planul anual de pregătire 

profesională; 

- În limita competenţelor execute orice sarcină  primită  pe linie ierarhică. 

Art. 205 Îngrijitor 

-Efectuează  zilnic curăţenia şi dezinfecţ ia în spatiile serviciului de anatomie patologica şi prosectură, 

conform programului (compartitnent histopatologie, citologie ş i prosectură); 

-Completeaza graficul de curatenie si dezinfcctie serviciu, dezinfectie instrumentar compartiment 

histopatologic; 

-Răspunde de starca de igienă  a pardoselilor, pereţ ilor, scărilor, ferestrelor, mobilierului; 

-Curăţă  ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 

-Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a spaţi ilor serviciului; 

-Colectcază  deseurile de formaldehidă  din recipicntele de depozitare a pieselor, dupa 3 luni de la 

elaborarea diagnosticului histopatologie; 

-Colectcază  deseurile chimice rezultate din activitatca de histopatologie conform procedurii actualizate; 

2 5. KAI 2022 



Spitalul Clinic de 

Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
FUNCŢIONARE 

ŞI Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	131/219 

-Coleetează, transportă, căntăreşte şi ţ ine evidenţa deşcurilor biologice rezultate din activitatea de 

histopatologie, conform procedurii actualizate ; 

-Răspunde de păstrarea corespunzătoare şi in bune condiţ ii a materialelor şi mijloacelor de curăţenie; 

-Utilizează  lavetcle şi mopurile conform codului de culori; 

-Respectă  concentratia, timpul dc acţiune şi modul de utilizare a substanţelor de curătenie şi dezinfecţ ie ; 

-indeplineste toate indicaţ iile asistentului medical privind curăţenia, şi dezinfecţia laboratorului; 

-Va anunţa medicul coordonator in cazul necesităţii efectuării dezinsecţ iel; 

- Participa la arhivarea lamclor si blocurilor in histoteci; 

-Participă  la instruirile de pregatire profesională  cu tematica cuprinsă  în planul anual de pregătire 

profesională; 
- in limita competenţelor, executa orice alte sarcini primite pe cale ierarhica în interes de serviciu 

III. LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ  MEDICALĂ  

1. Organizare 

Art. 206 Laboratorul de radiologie, unitate nucleară  de gradul 111, are in principal unnătoarele 

atribuţii: 
• Organizează  programarea şi efectuarea examenclor radiologice şi de imagistică  in timp util 

in laborator şi la patul bolnavului, în prezenţa medicului curant; 

• Colaborează  cu medicii clinicicni in scopul precizării diagnosticului, ori de cite ori cste 

necesar; 

• Organizează  şi utilizează  corespunzător filmoteca; 

• Se preocupă  de aplicarca măsurilor de preven ire a iradierii patologice sau inutile a bolnavilor 

şi a persoanelor din laborator; 

• Organizează  redactarea corectă  şi distribuirea la timp a rezultatelor; 

• Organizează  şi controlează  raportarea către serviciul tehnic in cel mai scurt timp a oricărei 

defecţ iuni apărute la aparatura de specialitate; 

• Medicul stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţ ionări normale a laboratorului,; 

Art. 207 Pcrsonalul care lucrează  in Laboratoml de radiologie mai are unnătoarelc atribuţii conform 

Legii nr.111 din 10 octombrie 1996, privind desfăşurarea in siguranţa a activită(ilor nucleare : 

a) asigurarea şi menţinerea: 
- securităţ ii nucleare, protecţiei impotriva radiaţtilor ionizante, protecţlei fizice, planurilor 

proprii de intervenţie in caz de accident nuclear şi asigurării calitălii pentru activităţile desfăşurate sau a 

surselor asociate acestora; 
- evidenţei stricte a materialelor nucleare şi radioctive, precum şi a tuturor surselor utilizate sau 

produsc in activitatea propie; 
b) respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice prevăzute în autoriza(ie şi raportarea oricăror depistări, 

conform reglementărilor specifice; 
c) limitarea numai la activităţile pentru care a fost autorizat ; 

d) dezvoltarca propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care asigură  desfăsurarea 

activită(ilor autorizate fără  risc inacceptabile de orice natură  ; 
e) să  răspundă  pentru gospodarirea deşeurilor radioactive generate de activitatea proprie ; 
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i) să  suporte cheltuiclile aferente colectării, manipulării, transportuhr tratării, condiţionării şi 

depozitării temporare sau definitive a acestor deşeuri ; 

2. Atributii personal 

Art. 208 Medic radiolog 

- Asigură  şi răspunde de indeplinirea promptă  a sarcinilor de serviciu; 

- Efectuează  investigatii la solicitarea medicilor din secţiile cu paturi; 

- intocmeşte ş i semenază  investigaţiile efectuate; 
- Supraveghează  ca developarea filmelor radiologice să  se execute corect ş i în timp util, răspunde de 

buna conservare şi depozitarc a filmelor radiologice folosite şi nefolosite; 

- Unnăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii atît pentru personalul din subordine cit şi 

pentru pacienţii care se prezintă  pentru examene radiologice; 
- Stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere; 
- Consenmează  rezultatul investigaţiei în registrul de investigaţii cît şi in foaia de observaţie a 

pacientului; 
- Răspunde prompt in caz de urgenţe medico-chirurgicale şi se consultă  cu alţi mediei; 

- Controlează  activitatea personalului din subordine; 
- Se ocupă  cu obţ inerea avizului CNCAN; 
- Ca responsabil cu protecţia radiologică  are următoarele atribuţ ii 

- Aplică  procedurile de lucru care conduc la reducerca la minim a riscului de suprairadiere; 

• Tine sistematic evidenţa generatorilor de radiaţii; 
• Ţine evidenţa rezultatelor măsurătorilor periodice a nivel wilor de radiaţii din zona controlată; 

Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic pentru personalul expus professional; 

Organizcază  echipele de intervenţ ii si propune dotarea acestora pentru cazuri de urgenta; 

• Efectucază  periodic instructajul intregului personal care lucrează  cu generatorii de radiaţ ii. 

• Controlează  modul in care se respecta de către personal măsurile de securitate impotriva radiaţ iilor 

nucleare prevăzute de norme. 

Art. 209 Asistent medical 

-Prezintă  medicului pacientul pentru examinarc şi Pl informează  asupra stării clinice a acestuia şi 

procedurile radiologice ce unnează  a fi efectuate. 
-Are in răspunderc punerea în funcţiune a aparaturii cu care lucrează, aspectul acestuia, respectarea 

parametrilor de lucru, buna funcţionare, timpii de pauză, normele de radioprotecţie etc. 

- Pregăteşte pacientul şi materialele necesare examenului radiologic. 
- Execută  investigaţ ia radiologică  la indicaţia medicului radiolog. 
- inregistrează  pacientul în registrul de investigatii şi/sau în sistemul informatic al unităţii, cu datele de 
identitate personale, datele clinice, examinarea efeetuata, consumul de materiale, dozele de iradiere şi 

rezultatul explorării. 
- Rezultatul explorării va fi trecut şi in foaia de observaţie a pacientului, inmreuna cu materialele 

consumate ş i dozele de iradiere. 
- Asigură  protecţia radiologică  a pacienţilor cu echipamentul specific din dotare şi acordă  prim ajutor în 

situaţii de urgcnţă  ş i/sau cheamă  medicul de special itate 
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- Răspunde de recuperarea filmelor radiologice din clinicl şi depozitarea lor în fihnoteca, pentru o 

perioada de 10 ani. 
- intocmeşte şi raportează  zilnic examinările efectuate, consumul de filme radiologice, substante de 

developat, şi alte materiale, sesizănd in timp util medicul privind necesarul de noi materiale şi substanţe. 

- Supravcghează  colcctarea materialelor şi instrumentarului de unică  folosinţă  utilizat ş i se asigură  de 

depozitarea acestora in vederea distrugerii. 
- Schimbă  substanţele de developare atunci cănd este necesar iar fixatorul uzat va fi depozitat in vederea 

recuperării argintului, de o finnă  de specialitate, cu care unitatea are contract. 
- Va purta dozimetrul în zona anterioarăa a pieptului, iar la inceputul fiecărei luni va schimba 

filmul dozimetric expus cu unul nou. 

IV. COMPARTIMENT DE EXPLORĂR1FUNCŢIONALE 

1. Organizare 

Art. 210 I.aboratorul de explorări funcţionale asigură  efectuarea investigaţ filor medicale conform 

solicitărilor scrise, semnate ş i parafate ale medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă. 

În cadrul laboratorului de Explorări Funcţionale funcţioncază  următoarele cabinete: 

• Cabinet de ecografie, doppler; 
• Cabinet dectrocardiograma: 

2. Atributii personal 

Art. 211 Asistent medical 

- Primeşte pacientele şi ajută  la acomodarea acestora la condiţ iile din cabinetul de explorărt; 

- Pregăteşte psihic şi fizic pacienta pentru examinare, efectuarea explorarilor ş i eventuale prelevări de 

produse biologice; 
- Solicită  actele de identificare ale pacientului (carte de identitate, foaie de observaţ ie); 

- Notează  datele de identitate ale pacientelor in registrul de consultaţ ie; 
- Asigură  împreună  cu medicul programarca pacientelor astfel incat să  se evite supraaglomerarea; 

- Participă  la consultaţ ie ş i execută  indicaliile medicului cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice; 

- Inscrie in foile de observaţie şi in registrul de consultaţ ie rezultatele investigaţiilor efectuate; 

- Asigură  şi pregăteşte materialele sanitare pentru manevrele medicale; 
- Va folosi în mod raţ ional materialele sanitare fără  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 
- Cunoaşte şi respectă  etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico-chirurgical în vederea 
sterilizării; 
- Pregăteşte materialcic pentru sterilizare şi respectă  condiţ iile de păstrare ale acestora, precum şi 

utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 
- Efectuează  transportul materialelor sanitare ş i a instrumentarului la ş i de la staţ ia de sterilizare; 

- Cunoaşte ş i respectă  etapele tehnicii de pregătire a aparaturii; 
- Utilizcază  materialele sterile în condiţ ii de maximă  securitate; 
- Asigură  colectarea pe categorii a deşeurilor rezultatc din activitatea medicală  conform Ord. I 226/2012:: 

- Sesizează  orice defechune apărută  la aparatura din dotare ş i ia măsuri urgente pentru remediere; 
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- Asigură  curăţenia ş i dezinfec ia aparaturii din dotare şi a suprafeţelor de lucru ; 

- Supravegheaze, controlcază  şi răspunde de ordinea ş i curăţenia din sector; 

- Supravegheaze efectuarea dezinfecţiei curente şi terminale; 

- Sesizează  apariţ ia defecţ iunilor apărute la instalaţ iile sanitare, electrice, termice, de oxigen şi la 

aparatura ş i inventarul din dotare pentru a putea fi remediate în timp util, 
- Asigură  şi răspunde de utilizarea/păstrarea materialelor sanitare, instrumentarului şi aparaturii cu care 

lucrează  ş i se ingrijeşte de buna Intreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului existent în dotarea 

cabinetului; 
- Se ocupă  de dotarea cabinetului cu materiale sanitare ş i tipizatc medicale ş i răspunde de folosirea 

adecvate a acestora: 
- Confonn ordin 1101/2016 are unnatoarele atribuţ ii : 
- implementeaze practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor, 

- se familiarizează  cu practicile de prevenire a apariţ iei şi răspândirii infecţ iilor; 

- menţ ine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

- iniţ iaze izolarea pacientului care prezintă  semne ale unei boli transmisibile şi anunţă  imediat medicul 

curant ş i serviciul de prevenire şi limitarc a infecţelor asociate asistenţei medicale; 

- limitează  expunerea pacientului la infecţh provenite de la personalul spitalului sau echipamentul 

utilizat pentru diagnosticare; 
- participă  la pregătirea personalului; 
- participă  la investigarea focarelor; 
- în cazul în care este nominalizată  face parte din comisiile de achiziţii; 
- colaborează  cu compartimentul de statistică  ş i informare medicale pentru elaborarea rapoartelor de 

statistică  ale secţ iei; 
- participă  la pregătirea elevilor şi studenţ ilor în stagii de practică  ş i voluntariat. 

V. LABORATORUL DE GENETICĂ  MEDICALĂ  

1. Organizare 

Art. 212 Etectuează  analize cromosomice submicroscopice prin tehnica FISH şi analize 
comosomice microscopice prin cariotip cu marcaj de tip G pe bază  de probe biologice obţinute prin 

trofocenteză, amniocenteză  sau puncţie venoasă. 

Art. 213 Confirmă  prezenţa de anomalii cromosomice la probele biologice folosite pentru diagnostic 
prenatal ; 

Art. 214 Acordă  consult şi sfat enetic pentru cupluri cu infertilitate (sterilitate, avorturi spontanc, 
nou nescuţi morţi malforma(i); 

Art. 215 Acordă  consult clinic şi investigaţii citogenetice (acolo unde se impune) pentru nou nescuţ i 

cu malformaţii ş i boli genetice; 

Art. 216 Colaborează  cu colegii anatomopatologi la elbetuarea examenului neeroptic la produşii de 

avort spontan şi la nou născuţii malformaţi decedaţ i în spital; 
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2. Atribuţii personal 

Art. 217 Biolog principal: 

- Efectuează  analize şi determinări in conformitate cu pregătirea de bază; 
- Efectucaza diferite preparate citogenetice, analize şi determinări stabilitc de medic ; 

- Prepară  reactivii ş i soluţiile de lucru; 
- Verifică  corectitudinea biletelor de trimitere ce insotesc fiecare probă  de lichid amniotic ; 

- Supraveghează  inregistrarea corectă  a probelor ; 
- inscrie în registrul de laborator analizele efectuate, intocmeste şi contrasemnează  buletinele de 

analiza ; 
- Răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici; 

- Prezintă  cazurile deosebite medicului genetician; 
- Se preocupa de însusirca de tehnici şi metode noi de lucru în laborator ; 

- Calibrează  echipamentele de lucru ; 
- Verifică  funcţionalitatea aparaturii de lucru şi valabilitatea reactivilor ; 
- Transmite ş i validează  rezultate ; 
- Comunică  orice defecţiune intervenită  la mijloacele de lucru conducerii unităţii. 

- Efectuează  controlul intern şi extern de calitate ; 
- Preparţi reactivii şi soluţ iile de lucru; 
- Răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea judicioasă  a aparaturii prceum şi de gestionarea ş i 

manipularea substanţelor toxice, 1n conformitate cu prevederile legale; 

Art. 218 Medic genetician: 
- Examinează  la microscop lamele cu preparate cromosomice obţinute prin tehnica FISH, pe baza 

lichidului amniotic recoltat de medicii obstetricieni; 
- Stabileşte diagnosticul prenatal pentru cazurile de cromosomopatii; 
- Acordă  sfat genetic la gravide Inainte şi după  efectuarea amniocentezei şi le comunică  rezultatele 

analizei cromosomice; 
- Consultă  cuplurtle cu infertilitate (sterilitate. avorturi spontane şi nou-născuţ i morţi malforma(i) şi le 

indică  analizele de laborator necesarc investigării stării patologice; 
- Comunică  rezultatele analizelor de laborator la cuplurile cu infertilitate; 
- Acordă  sfat genetic la cuplurtle cu infertilitate; 
- Consultă  la solicitarea colegilor neonatologi copiii cu anomalii congenitale sau boli genetice; 
- Stabileşte investigaţiile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului la copiii cu anomalii congenitale 
sau boli genetice; 
- Comunică  rezultatele analizelor de laborator părinţilor copiilor cu anomalii congenitale sau boli 
genetice; 
- Acordă  sfat genetic părinţ ilor copiţţor cu anomalii congenitale sau boli genetice; 
Controlcază  ş i răspunde de întreaga activitate de ingrijire desfăşurată  
- Unnăreşte introducerea în practică  a metodelor şi tehnicilor noi; 

-Asigură  utilizarea eficientă  a aparaturii, instrumentarului şi materialelor din dotare, contabilizarea 
matcrialclor ş i a substanţelor folosite; 
- Foloseşte corect bunurile în grijă  ş i ia măsuri pentru conservarea, repararea şi inlocuirea lor; 
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- Efectucază  controlul intern si extern de calitate ; 

VI. CABINETUL DE PLANIFICARE FAMILIALĂ  

1. Organizare 

Art. 219 Are ca scop realizarea unei reproduceri optimc şi a scăderii numărului de complicatii 

provocate de sarcina cu risc erescut sau de avortul provocat. Informează  asupra planificără  sarcinii, 

informează  în vederea alegerii şi utilizării metodei contraceptive celc mai adecvate, prescric 

contraceptive hormonale ş i locale, metode naturale. 

2. Atribuţii personaI 

Art. 220 Medic planing 

- Acordă  asistentă  medicală  de specialitate în conformitate cu competentele stabilite : 
-diagnostic clinic şi de laborator al sarcinii ; 
-activităti profilactice, diagnostice ş i terapeutice ce se referă  la boli cu transmitere scxuală, canccr 

genito-mamar, boală  inflamatorie pelvină  ; 
-acordă  consultatii cotraceptive prescriind şi aplicănd contraceptia honnonală, locală  sau metode 

natuiale în colaborare cu medicii specialişti de obstetrică  — ginecologie ; 
-supraveghează  pacientele în functie de metoda contraceptivă  utilizată  ; 
- desfăşoară  actiuni de educatie sanitară  pe problcme de sănătate a reproducerii şi planificare familială  ( 
mai ales sub fonna de sfat individual, de cuplu sau în grupuri mici); 
- inregistrează  datele individualc ale pacientelor şi cuplurilor pe tişe tip în vederea prelucrării automate a 

datelor; 
- Trimite spre rezolvare cazurile cu complexitate deosebită  la eşaloanele specializate; 

- Participă  la manifestări ştiimince, consultă  indrumările metodologice şi literatura de specialitate în 

vederea asigurării unui inalt nivel de cunoştinte in domeniu; 
- Participă  la difuzarea infonnatiilor privind sănătatea reproducerii şi planificarc familiala la nivelul 

retelei medicale primare: 
- Raportează  la cerere sau ori de câte ori este nevoie datele referitoare la activitatea desfăşurată  către 

Directia de Sănătate Publică  sau către Centrul de Sănătate a reproducerii şi planificare familiala la carc 

cste arondat 

Vll. SP1TALIZARE DE ZI 

Art. 221 Avănd în vedere prevcderile Ordinului 1096/2016 al Ministrului SănătMii privind 
fumizarea seiviciilor medicale în regim de Spitalizare de zi, unitatea asigură  asistenta medico - 

chirttrgicală  in clinicile de obstetrică  ginecologie cu întreg personalul angajat, in cadrul programului 
normal, conform graficelor de lucru. 

1. Organizare 
I. Spitalizarea de zi arc o durată  de maxim 12 oreivizită  (zi). 
2. Criteriile de intemare in spitalizare de zi sunt: 
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a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită  supraveghere medicală  până  la 12 ore în condiţ ille 

stabilite în prezentele nonne, doar in unităţile sanitare cu paturi care acordă  şi asistenţa medicală  

spitalicească  în regim de spitalizare continuă, 
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat in 

ambulatoriu 
Spitalizarea de zi este o formă  de internare prin care se asigură  asistenţa medicală  de specialitate, 

curativă  şi de recuperare, concentrând intr-un număr maxim de 12 ore, în timpul zilei, efectuarea de 

examinăn, investigaţ ii, aete terapeutice realizate sub supraveghere medicală. La nivelul acestei structuri 

se fumizeaza servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienţ ii care nu 

necesită  internare în regim continuu şi care nu se pot rezolva în ambulatoriu. 

La nivelul spitalului, structura de spitalizare de zi este organizată  unitar, având corespondenţă  cu 

secţ iile/compartimentele cu spitalizare continuă, după  cum urmează: 

a) separate faţă  de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, laboratoarul clinic şi 

serviciul de anatomie patologică, cu respectarea criteriilor de organizare spaţ ial-funcţ ionale prevăzute de 

legislaţie; 
b) cu asigurarea unei zone de aşteptarc pentru pacienţi şi insoţ itori. 

Pentru că  spitalul este pavilionar, structura de spitalizare de zi este organizată  la parterul 

pavilionului C6, separat de zona de spitalizare continuă. 
in structura de spitalizare de zi, intcrnarea pacientelor se face intr-un salon cu 8 paturi şi o 

rezerva cu 2 paturi. 
Structura de spitalizare de zi cuprinde următoarele : 

a) două  cabinete : unul pentru consultaţii medicale;celălalt pentru examene echografice; 

b) sală  de aşteptare pentru paciente şi apar(inăton; 

e) post de lucru pentru asistenţ i medicali; 

d) sala mici interven(ii/ operaţii 
e) punet de recoltare probe biologice; 

f) 2 grupuri sanitare paeiente; 

g) 1 grup sanitar personal; 

h) un spaţ iu pentru materiale sanitare şi consumabile; 

i) dulap pentru depozitare lenjeric curată, 
j) spaţ iu pentru lenjerie murdară; 
k) un dulap pentru ustensile de curăţenie; 

1) serviciul de internare-externare al pacientei; 

m) dotare minintă, pentru acordarea serviciilor de urgenţă.(Barem de medicaţ ie şi aparatură  

corespunzătoare în sala de operaţii) 

2. Atribupi personal 

Art. 222 Coordonator spitalizare zi 
- Organizează  şi coordonează  activitatea medicală  din cadrul compartimentului spitalizare zi, fiind 

responsabil de indeplinirea criteriilor de funcţ ionare a compartimentului de spitalizare zi în conform itate 

cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţn, republicată  cu modificările şi 

completările ulterioare şi a normelor contractului cadru care reglementează  conditiile acordării 

asistenţei medicale, a medieamentelor şi a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate; 
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- Avizează  planul de activitate a asistentclor, infirmierelor, ingrijitoarelor întocmit de asistenta 
coordonatoare; 
- Repartizează  programul operator pe sala de operaţ ii şi îl transmite asistentei coordonatoare pentru 

afişare; 
- Avizează  planul de dezinfecţie curentă  şi terminală  a compartimentului spitalizare zi; 
- Răspunde de modul de utilizare a echipamentelor din compartimentul spitalizare zi; 
- Răspunde de intocmirea şi respectarea procedurilor şi protocoalelor specifice compartimentului pe care 
îl coordonaează; 
- Verifică  şi răspunde de folosirea judicioasă  a medicamentelor ş i materialelor sanitare la nivelul 
compartimentului de zi; 
- intreţine un climat adecvat pentru acest sector — modul de adrcsabilitate între medic-medic, medic-
asistentă  şi in centrul atendei va fi paceintul; 
- Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico — sanitar din cadrul 
compartimentului spitalizare zi; 
- Controlează  modul în care se aplică  codul de procedură  a sistemului de gestionare a deşeurilor 
medicale periculoase; 
- Se preocupă  de formarea profesională  a personalului din subordine; 
- Semnalcază  managerului sau directorului medical orice problem apărută  in desfăşurarea activităţii; 
- Conform prevederilor Ordin 1101/2016 are următoarelor atribuţii: 

a) organizează, controlează  şi răspunde pentru derularea activităţ ilor propriului compartiment, 
conform planului anual de supraveghere ş i limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale din unitatea 
sanitară; 

b) răspunde de activităţ ile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu respectarea 
procedurii de declarare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale, elaborată  de serviciul de prevenire a 
infecţ iilor asociate ingrijidlor medicale, în conformitate cu legisla(ia în vigoare; 

e) răspunde de raportarea la timp a infecţ iilor asociate asistenţei medicale aduse la cunoştin(ă  de 
medicul curant; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată  în unitatea 
sanitară; 

e) Supraveghează  efectuarea de către asistenta coordonatoare a triajului zilnic al personalului 
din subordine şi declararea oricărci suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de prevenire a 
infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

O răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţ ii şi de aplicarea ei, împreună  cu serviciul 
de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale ş i cu directorul medical; 

g) răspunde de elaborarea procedurilor ş i protocoalelor de prevenire ş i limitare a infecţ iilor 
asociate asistenţei medicale pe compartiment. 
-Urmăreştc respectarea principiilor şi normelor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal 

Art. 223 Asistent medical 
- Primeşte internatele şi ajută  la acomodarea acestora; 
- Prelucrează  suprafeţele de lucru destinate activităţ ii medicale ; 
- Execută  indicajiile medicilor CII privirc la efectuarea explorărilor diagnostice, a tratamentului şi a 
igienei bolnavci; 
- Asistă  medicul in efectuarea manevrelor medicale; 
- Administrcază  personal, conform incheaţ filor medicale consemnate in F.O. cu semnătura ş i parafa 
medicului de specialitate, medicamentele prescrise bolnavelor, inclusiv medicaţ ia per os; 
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- Programează  pacientele pentru efectuarca examenelor de specialitate şi le Insoţeşte; 

- Le pregăteşte pentru intervenţia chirurgicală; 

- Prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi inscrie în F.O. rezultatele 

investigaţ illor efectuate; 
- Efectuează  transportul în condiţii optime a produselor biologice prelevate de la paciente la laborator; 

Conform Ordinului I 101/2016 are următoarele atribuţii : 
- Implementează  practicele de ingrijire a pacientelor 1n vederea limitării infecţ iilor ; 

- Se familiarizează  cu practicele de prevenire a apariţiei si răspândirii infecţillor si aplicarea practicilor 

adecvate pe toată  durata internării pacientelor; 

- Menţ ine igiena, confonn politicii spitalului ş i practicilor de ingrijire adecvate din salon ; 

- 1nformează  cu promptitudine medicul curant 1n legatură  cu apariţ ia semnelor de infecţ ie la una dintre 

paciente aflatc in higrijirea sa; 
- Initiază  izolarea pacientei care prezintă  semne ale unei boli transmisibile ş i anunţă  imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire ş i limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- Limitează  expunerea pacientei la infecţii provenite dc la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţ i 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticarc; 
- Semnalează  medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţic asociată  asistenţei medicalc; 

- Participă  la pregătirea personalului; 
- Participă  la investigarea focarelor; 
- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 

- Participă  la efectuarea pansamentelor împreună  CLI medicul ş i aplicarea feşei la pacienta operatt1; 

- Efectuează  toaleta organelor genitale; 
- Ajută  pacientele la păstrarea igienei personale; 
- Supravcghează  schimbarea la timp a lenjeriei; 
- Supravcghează  personal punerea bazinetelor celor imobilizate; 
- Contribuie la educaţ ia pentru sănătate a pacientelor ; 
- Va folosi în mod raţ ional materialele sanitare fără  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 

- inscrie consumul de matcriale sanitare în programul electronic ; 
- Răspunde de Inscrierea medicamentelor în condică  conform prescripţ ii lor medicului din F.O. ş i de 

preluarea din farmacia spitalului a acesteia; 
- Asigură  ş i răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului, aparaturii cu care lucrează  ş i se 

îngrijcşte de intreţ inerea acestora ; 

- Pregăteşte matcrialele pentru sterilizare ş i respectă  condiţille de păstrare ale acestora, utilizarea lor în 

limita tcrmenului dc valabilitatc; 
- Efectuează  transportul materialelor sanitare ş i a instrumentarului la ş i de la staţia de sterilizare; 

- Asigură  curăţenia ş i dezinfecţ ia 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, dczinfectante ş i de curăţenie, 

îngrijindu-se de dotarca locului de muncă  cu acestea; 

- Răspunde de ordinea ş i curăţenia din saloane; 
- Supraveghează  efectuarea curăţeniel ş i dczinfecţ iel curente ş i ciclice; 

- Supraveghează  în permanenţă  starea pacientelor, înscriind zilnic in foaia de observaţ ie temperatura, 

TA ş i orice alte date stabilite de medic şi îl informează  pe acesta asupra oricărei moditicări în evoluţia 

pacientelor; 
- Are obligaţ ia de a introducein baza electronică  de date a secţ ici toate opera(iunile privind pacientele: 

proceduri medicale, externări, etc. 
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- Anunţă  imediat asistenta şefă  asupra dcficienjelor de igienă  (alimentare cu apăt  instala(ii sanitare); 

Art. 224 Pcrsonal auxiliar 
-Efectucază  zilnic curăţenia in condijii corespunzătoare ş i de calitate a spaţiului repartizat; 

-Răspunde de starea de igienă  a sălilor de operatie, a cabinetelor ,coridoarelor, scărilor, 

ferestrelor,mobilicrului; 
-Curăjă  şi dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 

-Curăjă  şi dezinfectează  întregul mobilier afiat in dotarea sălii de operaţ ie conform instrucţiunilor 

primite ; 
-Ajută  asistentul medical la pregătirea pacientei in vederea efectuarii interventiei chirurgicale; 

-Ajută  asistentul medical la poziţ ionarca pacientci imobilizate; 
periodic sau la indieatia asistentului medical deseurile ; 

-Ajuta daca este nevoie pacienta 1n vederea efectuării diversclor manevre/explorări ; 

-Transportă  pacienta conform indicaţiilor primite; 
-Ajută  personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientelor în secţie; 

-Transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  în alji saci cu respectarea 

circuitelor funclionale ; 
-Transportă  pc circuitul stabilit gunoiuhmaterialele contaminate in mod separat în saci marcaţ i prin 

diferenţ iere clară  de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi şi ace; 
-Va respecta locul de depozitare al deseurilor, interzicăndu-se transportarea şi depozitarea lor in alte 

condijii; 
-Vor cântări ş i vor consemna zilnic cantitatea de deşeuri de pc sector ; 
-Răspunde de păstrarca în bune condiţ ii a ustensilelor şi materialelor de curăţenie; 

-Efectuează  curăţenia ş i dezinfecjia curcntă  a pardoselilor, percjilor, mobilierului ; 
-Indeplineşte toate indicaţ iile asistente medicale privind Inteţ inerea curăţeniei, salubrităţ ii. dezinfecţiei; 

-Va anunţa asistenta coordonatoare in cazul necesităjii efectuării dezinsecţ ieh 

-Pregăteşte spafille pentru dezinfecţ ia curenta si ciclică  sub supravegherea asistentului medical; 
-Efectuează  curăţenia ş i dczinfecjia cărucioarelor,  , tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  la deplasarea 

pacientclor şi se ocupă  de Intrefinerea lor; 
-Dezinfectează  materialul rulant (brancardă, cărucior etc.); 
-Tine evidenţa la nivelul secţ ici, a lenjerici predate ş i a celei ridicate de la spălătoria unităţii; 

VIII. UNITATE DE TRANSPORT NEONATAL 

1. Organizare 

Art. 225 Confonn prevederilor Ordinului Ministertilui Sănătătii ş i Familiei nr. 910/18.11.2002 
unitatea de transport neonatal a nou-nascujilor din cadrul unită jii de nivel III efectuează  
transportul de la nivelele 11 şi 1 a nou-născujilor care se transferă  la unitatea de nivel III. Copiii cu 

maladii congenitale sau cu o altă  patologie specifică  vor fi transportaţ i in secjiile de specialitate: 

chirurgie pediatrică, chirurgic cardiovasculară, neurochirurgie sau pediatric. 
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Art. 226 PRINCIPII GENERALE DE TRANSPORT 

- Potrivit gravităţii lor, cazurile se transferă  dinspre unităţ ilc de nivel II ş i I spre Centrul regional de 

nivel III. Pentru orice necesitate dc transport către Centrul regional, se apelează  acesta, care decide 
oportunitatea transferului. in baza datelor clinice prezentatc, Centrul regional poate decide transportul de 
la nivelul I către nivelul II ş i dacă  transportul se efectuează  prin unitatea proprie de transport neonatal 

sau prin serviciul de ambulanţă  judeţean. 
- Solicitarea transferului şi comunicarea cu Centrul regional sau cu unitatea de nivel II este de 

competenţa medicului în supravegherea căruia se află  nou-născutul la locul naşterii; acesta se poate 

consulta cu Centrul regional în ceea ce priveşte transferul. 
- Transferul se face doar cu acordul prealabil al medicului de la unitatea la care se face acesta. Din 
inomentul preluării cazului de către Unitatea de transport neonatal, deciziile ş i responsabilităţ ile legate 

de transferul nou-născutului aparţ in acesteia. 
- Transportul nou-născuţilor de la nivelele II ş i I la nivelul III se face de către Unitatea de transport 

nconatal din cadrul CentruIui regional de nivel 111. 
- Personalul care participă  la transport va fi bine instruit, de calificare inalta, asigurat dc centrele de nivel 

- Tot echipamentul va fi menţinut în perfectă  stare de funcţ ionare. 
- Nivelul dc asistenţă  neonatală  in timpul transportului va corespundc standardelor utilizate în centrele 
neonatale. 
- Este absolut necesar ca nou-născutul să  fie stabilizat înaintca transportului, conform protocolului 
elabora[în acest sens. 
- Documentaţia utilizată  pentru transport trebuie să  corespundă  protocolului special elaborat. 
- Durata efectuarii transportului nu trebuie să  depăşească  două  orc. 
- in acord cu politica de regionalizare a ingrijirilor neonatale, csenţa procesului de transport î I reprezintă  
deci stabilizarea nou-născutului inaintea transferului propriu-zis ş i asistenţa mcdicală  adecvată  pc durata 

transportului. 

Art. 227 PROCESUL DE TRANSPORT 
Etape: 
- Solicitarea transportului ş i obţinerea avizului medicului Centrului regional 
- Stabilizarea nou-născutului (la nivelul I şi II) 
- Evaluarea de către echipajul unităţ ii de transport 
- Preluarea cazului şi informaţiflor aferente acestuia (de la nivelul I sau II) 
- Transportul propriu-zis 
- Preluarea cazului în Centrul regional 
inainte de transport estc necesar: 
- Să  fie stabilizată  starea nou-născutului; 
- Sa fie perfectate fişele de transport (fişa de predare, cu documente, anexe ş i fişa de preluare a cazului), 
care prevad o descriere detaliată  a paş ilor din momentul luării deciziei despre necesitatea transportului, 
inclusiv pregătirea echipamentului, documentelor ş i controlului. 

( 
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2. Atributii personal 

Art. 228 Medic unitate transport 

-Controlează  ş i organizează  activitatea personalului mediu sanitar şi ajutător din subordine. 
-Supraveghează  in permanenţă  starea nou născutului, monitorizează  permanent parametrii, notcază  în 

fişa de monitorizare; 
-intoemeşte corect, citeţ  documentele medicale potrivit normelor legale ( respectiv flşa de transport) ş i 
de uz intern: acestea flind documente mcdico-legale; 
-Completează  corect ş i citeţ  fişa de solicitare la toate rubricile, fişa de solicitare flind document medico-
legal ş i statistic, pe care o predă  medicului care preia nou născutul. 
-Va informa medicul care preia nou născutul de toate manevrele medicale care au fost efectuate în 
timpul transportului; 
-Completează  fişa de solicitare de produse de sănge şi derivate de sănge şi verifică  datele de 
compatibilitate pacient — fişă  — flacon; 
-Supraveghează  tratamentele medicale si procedurile cfectuate de asistente; 
-Semnalcază  în foaia de observaţie a pacientului ş i în fişa de farmăcovigilenţă  orice reacţie adversă  
apărută  după  administrarea unui medicament; 
-Este obligat să-ş i verifice ş i să-ş i completeze conform lecislatiei în vigoare, trusele ş i instrumentarul 
medical la intrarca în program, să  verifice starea de funcţionare şi igienizare a aparaturii medicale de pe 
autosanitară, rezerva de oxigen, starea de igienizare a ambulanţei cu confirmarea deficienţelor în caietul 
de transport. 
-Verifică  şi completează  impreună  cu asistentul medical trusa standard de medicamente ş i materiale 
sanitare existente pe autosanitară  şi o completeaza conform baremului astfel Incăt la slărş itul 
programului trusa să  fle completă  pentru următorul transport; 
-Dacă  din diferite motive (autosanitară  defectă) solicitarea nu a putut fi efectuată  sau finalizată, va fi 
anunţat medicul şef de secţie ş i se va nota in fişa de solicitare motivele ncefectuării transportului. De 
ascmenea anunţă  prin telefon medicul şef de secţ ic de orice altă  situaţ ie pe care o consideră  necesară  
pentru rezolvarea 1n bune condiţii a transportului. 
-Ajută  la transportul efectiv al nou născutului cu ajutorul dispozitivelor existente în ambulanţă  impreună  
cu intreg echipajul (şofer autosanitară,asistent),însoţeşte nou născutul pe tot timpul transportului 
acordându-i ingrijirile necesare pănă  la ajungerea la spitalin caz de deces al nou născutului anunţă  
mcdicul şef de sclie ş i aşteaptă  indicaţiile acestuia. 
- pentru completarea normei de lucru va desfăşura activitate medicală  în cadrul secţ iel de 
neonatologie, bloc naşteri, bloc operator. 
- răpunde de transportul şi predarea în siguranţă  a nou născutului 

Art. 229 Asistent medical unitate transport 

-Pregăteşte trusa de intervenţ ie pentru transportul neonatal conform listei prestabilite (verifică  medicaţia, 
materialele necesare precum şi valabilitatea şi func(ionalitatea acestora). 
-Verilică  buna funcţionare a monitorului de funcţ ii vitalc 
-Primeştc şi asicură  toate condiţ iile de transport ale nou-născutului, inregistrăndu-1 1n caietul de situaţ ii 
ş i foaia de observatie cu ora sosirii, sex, greutate ş i alte caracteristici ş i particularităţ i, locul de unde vine 
sau unde pleacă; 
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-Verifică  brăjara de identificare a nou-nascutului să  corespundă  cu cca de la măna mamei lui; 

-Ascultă  ş i execută  indicaţille medicilor cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice, a tratamentului, 

a alimentaţ iei şi verifica obligatoriu integritarea bontului ombilical; 
-Asistă  medicultn efectuarea manevrelor medicale; 
- Administrează  nou-născutului medicamentele prescrise conform indicaţ iilor medicale; 

cazul transfuziei de produse ş i derivate de sânge asistenta are obligaţ ia de a verifica exactitatea 

datelor de pe flacon şi de pe fişa de eliberare a produsului de la punctul de transfuzie şi de a semnala 

imediat orice nonconmcordanjă. Are obligaţ ia de a verifica termenul de valabilitate al produsului şi să  
semnaleze eventualele alterări macroscopice ale produsului. 
-Supraveghează  în permanenţă  starea nou nascutului, monitorizează  permanent parametrii stabiliji de 

medic, noteaza în fişa de monitorizare şi 11 informează  pe acesta in timp util asupra oricărei modificări 

surven ite în evoluţ ia acestuia; 
-Prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic; 
-Produsele biologice prelevate se transporta în condijii optime pănă  ajung la laborator; 
-inscrie consumul de materiale sanitare, medicamentele administrate şi procedurile efectuate în foaia de 

observaţie; 
-Predă  asistentei care preia nou nascutul, situaţ ia şi planul de investigajle şi de tratament ; 

-inceperea activităţii va avea loc numai după  preluarea corectă  si completa a nou-nascutului ; 

-La Inceperea turei va prelua corect ş i complet baremul de medicamente, instrumentarul cu regim 

special şi întreaga aparatura în stare de funcţionare; 
-La ieşirea, respectiv intrarea în tură  are obligalia de a preda ş i primi informatii asupra stării fiecănii 

nou-născut, cu consemnarea în caietul de rapoarte a tuturor problemelor/incidente apărute pe parcursul 

serviciului; 
-iş i ajută  colegele din tură  la aplicarca unor manevre atunci cănd este solicitată, cu profesionalism şi 

spirit de echipă; 
-Va supraveghea şi asista accesul părinjilor in saloanele de Terapie Intensivă  nou-născuji şi Prematuri, 

in condijille prevăzute în Regulamentul de ordine interioară; 
este interzis să  dea familiei sau altor persoane din afara secţ iei relaţ ii privind evolujia ş i prognosticul 

nou-născutului; 
-La cxternarea din spital a nou-născutului predă  mamelor sub scmnătură  biletul de extemare şi insojeşte 

mama ăi copilul pănă  în triaj pentru a putca fi preluată  impreună  cu nou-născutul de către familie; 

-Cunoaşte, respectă  permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă  (spălarea şi dezinfecţia 

măinilor), cât şi a regulilor de asepsie în efectuarea tratamentelor ş i manevrelor prescrise; 
-Cunoaste şi pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă  condijiile de păstrare ale acestora, 
utilizarea lor în limita tennenului de valabilitate; 
-Asigură  curăţenia şi dezinfecjia aparaturii din dotare (incubatoare, aparat de ventilaţie, tubulaturi,etc.); 
-Supraveghează  dezinfecjia ciclică  a incubatorului ; 
-Asistenta de tura va prelua nou-născutul ş i foaia lui de observaţ ie şi va identifica nou-născutul după  
brajara de identificare de la mănă/picior; 
Conform ()rdinului 1101 /20 16 are următoarele atribujii : 
- verifică  modul de pregătire ş i impachetare a materialelor primitc pentru sterilizare; 
-efectuează  sterilizarea, respectănd normele tehnice de sterilizare şi instrucţ iunile de sterilizare ale 
fiecărui aparat; 
-informează  imediat personalul tehnic, şeful SPIAAM asupra defecţ itinilor sau defienţelor de igienă  
(alimentare cu apă, instala(il sanitare, etc.) apărute in funcţ ionarea statiei de sterilizare ş i propune 
măsurile corespunzătoare 

11-5 
 	, 	2 5. 	2022 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
FUNCTIONARE 

ŞI Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	144/219 

Art. 230 Sofer Autosanitară  

- Efectuează  zilnic curăţenieîn autosanitară; 
- Execută  toatc transporturile neonatale indiferent de oră, ale personalului medical, ale săngelui şi 

derivatelor de sănge, vaccinurilor; 
- Are obligaţia de a trece în foaia de parcurs toate transporturile efectuate; 
- Va respecta cu stricteţe intinerariul şi instrucţiunile primite de la şeful de secţie; 

( orice abatere de la itinerariu prestabilit va fi comunicata şefului de secţie, specificăndu-se cauzcle ce au 

impus acest lucru) ; 
- Alimentează  maş ina cu carburanţ i şi lubreflanţi înainte de plecarea în transport; 
- Verifică  starea tehnică  a maşinii, inainte şi după  sosirea din cursă; 
- Se preocupă  permanent de asigurarea dotării tehnice auxiliare obligatorii a autosanitarci, 

funcţionalitatea ( mijloacelor de avertizare acustică  şi luminoasă, staţia radio, stingătoare, aparatura 

medicală  din dotare) şi vizibilitatea ( siglelor,insemnelor şi/sau a benzilor refiectorizante); 

- Recepţioncază  ca organ tehnic, autovehiculul iesit din reparaţie; 

- Exploatcază  autovehiculul in conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică  a acestuia; 

- Va utiliza mijloacele de avertizare vizuala şi sonoră  în condiţii de sigurantă  a traficului cu respectarea 
normelor legislative privitoare la circulaţia pe drumurile publice ş i a celor specifice pentru transportul 

pacienţ ilor şi a personalului de intervenţie; 
- Va utiliza cu celeritate echipamentele/aparatura, materialele sanitare, aflate în dotarea mijlocului de 
intervenţic, implicându-se totodată, 7n menţincrea stării de funcţionalitate a acestora; 
- Păstrează  certi ficatul de inmatriculare, precum şi actele maşinii in condiţii corespunzătoare, le prezintă  
la cerere organelor de control; 
- Nu pleacă  in cursă  dacă  va constata defecţ iuni, nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă  imediat 

superiorul pentru a se remedia defecţiunile; 
- Va cunoa5te şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice; 
- Autosanitara va fi parcată  numai in eurtca spitalului pe perioada de staţionare; 
- Nu incredinţeaza autosanitara unor persoane străine; 

in momentul in care masina va fi in reparaţii va efeetua orice altă  sarcină  dispusă  de manager, 
director medical, sef de secţie; 

IX. BUCĂTĂRIA DIETETICĂ  

1. Organizare 

Art. 231 Pentru hrănirea nou născuţ illor in cadrul uităţi i este organizată  ş i conformată  adecvat 
capac ităţ i i scctiilor de neonatologie, bucătăria dietetică  (biberoneria). 

Spaţiile componente ale bucătăriei de lapte sunt dimensionate ţinând seama de echipamente; 
- primirea, spălarea ş i sterilizarea biberoanelor, căniţelor, linguri(elor; 
- umplerea biberoanelor, răcirca, distribuţia acestora; 
- anexe pentru depozitare; 
- camera perosnalului medical. 
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Biberoneria are dotările sanitare specifice activităţilor desfăşurate (autoclavă, chiuvetă, frigider, 

aragaz, masă  destinată  biberoanelor murdare, masă  destinată  biberoanelor sterile, casolete de transport 

ete.). 

2. Atributii personal 

Art. 232 Asistent medical 
- se aprovizioneaza cu fonnule dc lapte de la farmacia spitalului conform condicii de prescriere; 
- prepară  fommlele de lapte conform protocolului; 
- distribuic formulele de lapte conform bonului parafat zilnic dc către medicul de salonisector în care 

sunt trecuţi nou-născuţii cu nume, formula de lapte şi cantitate, 
- predă  laptele şi notează  în registul de evidenţă: nume asistenta care preia, nume copil, tipul dc lapte, 

cantitatea, data, ora şi sectorul; 
- prelucrează  biberoanele pentru sterilizare; 
- efectuează  testarea chimică  şi bacteriologică  a fiecărei şarje ş i tine evidenţa activităţii de sterilizare; 

- cunoaşte şi pregăteşte materialele pentru sterilizare ş i respectă  condiţ iile de păstrare alc acestora, 

utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 
- controlează  dacă  este asigurată  buna funcţ ionare a aparatelor, respectarca instrucţ iunilor de folosire a 

acestora; 
- răspunde de calitatea sterilizării şi de asigurarea ritmică  a instrumentarului si materialelor sterile 
necesare activitătii spitalultil 
- răspunde de igiena incăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor; 
- etichetează  corespunzător pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţ ilor de sterilizare pe 

şarje, conform prevederilor legale în vigoare; 
- respectă  precauţiile standard de sterilizare; 
- noteaza în caietul de rapoarte toate problemele/incidentelc apărute pe parcursul serviciului; 
- la începerea turei va prelua corect ş i complet, instrumentarul cu regim special ş i intreaga aparatura în 
stare de funcţ ionare 
- asigură  curăţenia ş i dezinfecţia aparaturii din dotarc ; 
- supraveghează  efectuarea curăţeniel ; 
- supraveghează  dczinfecţia curenta şi eiclică  şi noteaza pe fise, data, ora, timpul de contact pentru 
dezinfecţia tenninală, soluţia folosită, cine efectuează  şi cine verifică; 
Confonn Ordinului I I01/2016 are unnătoarele atribuţii : 
- verifică  modul de pregătire şi Impachetare a materialelor primite pentru sterilizare; 
-efectuează  sterilizarea, respectănd normele tehnice de sterilizare şi instrucţ iunile de sterilizare ale 
fiecărui aparat; 
-informează  imediat personalul tehnic, şeful SPIAAM asupra defecţ iunilor sau defienţelor de igienă  
(alimentare cu apă, instalaţ il sanitare, etc.) apărute în funcţ ionarea statiei de sterilizare ş i propune 
măsurile corespunzătoare 
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CAPITOLUL X 
SERVICIUL DE PREVEN1RE A INFECŢIILOR ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE 

1. Organizare 

Art. 233 Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate activitătii medicale are in principal 

următoarele atribu(ii: 
a) organizează  ş i participă  la intalnirile Comitetului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale; 
b) propune managerului sancţ iuni pentru personalul care nu respectă  procedurile şi protocoalele de 

prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate asisten(ei medicale; 
c) şeful/responsabilul contractat participă  in calitate de membru la şedintele Comitetului director al 

unităţ ii sanitare şi, după  caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a 

planului anual de prevenire a infecţ iilor, cchipamente ş i personal de specialitate; 

d) elaborează  ş i supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire ş i limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
e) organizează, in conformitate cu metodologia elaborată  de Institutul Naţ ional de Sănătate Publică, 

anual, un studiu de prevalentă  de moment a infecţ iilor asociate activită(ii medicale ş i a consumului de 

antibiotice din spital; 
t) organizează  şi derulează  activităţi dc formare a personalului unităţ ii in domeniul prevenirii 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
g) organizează  activitatea serviciului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicale pentru 

implementarea ş i derularea activităţ ilor cuprinsc in planul anual dc supraveghere ş i limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale al unitătii: 
h) propune şi iniţ iază  activităti complementare de prevenţ ie sau de limitare cu caracter de urgenţă, in 

cazul unor situaţ ii de risc sau al unui focar de infecţ ie asociată  asistenţei medicale; 
i) elaborează  ghidul de izolare al unităţii sanitare ş i coordonează  aplicarea precauţiilor specifice in 

cazul depistării colonizărilor/infectiilor cu germeni multiplurezisten(i la pacienţ ii internaţ i; 

j) intocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţ iilor asociate asistenţei medicale ş i 
elaborează  procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta; 

k) implementează  metodologiile naţ ionale privind supravegherea bolilor transmisibile ş i studiile dc 
supraveghere a infec(iilor asociate asistenţei medicale; 

I) verifică  completarea corectă  a registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistenţei medicale 
de pe secţii şi centralizează  datele in registrul de monitorizare a infecţiilor al unită(ii; 

m) raportează  la direcţ ia de sănătate publică  judeţeană  şi a municipiului Bucureşti infecţ ille asociate 
asistenţei medicale ale unităţ ii ş i calculează  rata de incidenţă  a acestora pe unitate ş i pe sec(ii; 

n) organizează  ş i participă  la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie ş i dezinfectie prin 
recoltarea testelor de autocontml; 

o) colaborează  cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţ ici microorganismelor patogene de 
la nivelul secţiilor ş i compartimentelor, cu precădere a celor nutItirezistente ş i/sau cu risc epidem tologic 
major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

p) solicită  trimiterea de tulpini dc microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate 
cu metodologiile elaborate de Institutul Naţ ional de Sănătate Publică, in scopul obţ inerii unor 
caracteristici suplimentare; 

q) supraveghează  şi controlează  buna funcţ ionare a procedurilor de sterilizare ş i menţ inere a 
pentru instrumentarul ş i materialele sanitare care sunt supuse 
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r) supraveghează  ş i controlează  activitatea de triere, depozitare temporară  ş i eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activi atea medicală; 

s) organizează, supraveghează  şi controlează  respectarea circuitelor funcţ ionale ale unităţii, circulaţia 

pacienţ ilor şi vizitatorilor, a personalului ş i, după  caz, a studenţilor ş i elevilor din invăţămăntul 

universitar, postuniversitar sau postliccal; 

t) avizează  orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

u) supraveghcază  şi controlează  respectarea în secţ ille medicale ş i paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare şi izolare a infecţillor asociate asistenţei medicale; 

v) răspunde prompt la informaţ ia primită  din secţii ş i demarează  ancheta epidemiologică  pcntru toate 

cazurile suspecte de infecţ ie asociată  asistenţei medicale; 

w) dispune, după  anunţarea prealabilă  a managerului unităîii, măsurile necesare pentru limitarca 

difuziunii infecţ iel, respectiv organizează, după  caz, triaje epidemiologice şi investiga(ii paraclinice 

necesare; 

x) întocmeşte şi detinitivează  ancheta epidemiologică  a focarului, difuzează  informa(ille necesare 

privind focarul, în conformitate cu legislafia, întreprinde măsuri şi activităţ i pentru evitarea riscurilor 

identificate in focar; 
y) solicită  colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţ ia de 

sănătate publică  sau Institutul Na(ional de Sănătate Publică  - centru regional la care este arondat, 

conform reglementărilor în vigoare; 

z) raportează  managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea şi limitarea infec(illor 

asociate asistenţei medicale; 

aa) intocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţ ia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţ ilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

Art. 234 Coordonează  elaborarea ş i actualizarea antială, împreună  cu membrii Consiliului Medical a 

Ghidului de prevenire a IAAM, care va cuprinde 

- legislaţ ia in vigoare 

- dermiţii; 
- proceduri, precauţii de izolare; 

- tehnici aseptice ; 
- metode specifice pentru ficcare compartiment ; 

- protocoale profesionale ale fiecărei specialităţ i; 

- norme de igienă  spitalicească; 

- norme de sterilizare; 

2. Atributii 

Art. 235 Cordonator compartiment prevenire a infectillor asociate asistenţei medicale: 

- organizează  ş i participă  la întălnirile Comitetului de prevenire a infecţ illor asociate asistenţei 

medicale; 

- propune managerului sancţ iuni pentru personalul care nu respectă  procedurile şi protocoalele de 

prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

- participă  in calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţ ii sanitare ş i, după  caz, 

propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoarc a planului anual de prevenire a 

infec(illor, echipamcnte ş i personal de specialitate; 
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- elaborează  ş i supune spre ap obare planul anual de supraveghere, prevenire ş i limitare a infectiilor 
asociate asistentei medicale din unitatea sanitară; 
- organizează, in conformitate cu metodologia elaborată  de Institutul National de Sănătate Publică, 
anual, un studiu de prevalentă  de moment a infectillor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din 

spital; 
- organizează  ş i derulează  activităti de formare a personalului unitătii în domeniul prevenirii infecbilor 
asociate asistentei medicale; 
- organizează  activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infechilor asociate asistentei 
medicale pentru implementarea ş i derularea activităblor cuprinse in planul anual de supraveghere ş i 
limitare a infectillor asociate asistentei medicale al unitătii; 
- propune şi initiază  activităti complementare de preventie sau de limitare cu caracter de urgentă, în 
cazul unor situath de risc sau al unui focar de infectie asociată  asistentei medicale; 
-elaborează  ghidul de izolare al unitătii sanitare ş i coordonează  aplicarea precauhilor specifice 1n cazul 
depistării colonizărilor/infecbilor cu germeni multiplurezistenti la pacientli internati, 
- întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru aparitia infectlilor asociate asistentei medicale ş i 

elaborează  procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu accasta; 
- implementează  metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibilc ş i studiile de 
supraveghere a infechilor asociate asistentei medicale; 
- verifică  completarea corectă  a registrului de monitorizare a infeebilor asociate asistentei medicale dc 
pe secth ş i centralizează  datele în registrul de monitorizare a infectfilor al 
- raportează  la directia de sănătate publică  judeteană  ş i a municipiului Bucureşti infecbile asociate 
asisternei medicale ale unitătii ş i calculează  rata de incidentă  a acestora pe unitate şi pe sectil; 
- organizează  şi participă  la evaluarea eficientei procedurilor de curătenie ş i dezinfeche prin recoltarea 
testelor de autocontrol; 
- colaborcază  cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulatici microorganismelor patogene de la 
nivelul sectiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic 
major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 
- solicită  trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referintă, in conformitate cu 
metodologiile elaborate de Institund National de Sănătate Publică, 1n scopul obbnerii unor caracteristici 
suplimentare; 
- supraveghează  ş i controlează  buna functionare a procedurilor de sterilizare ş i mentinere a 
pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 
- supraveghează  şi controlează  activitatea de tricre, depozitare temporară  şi eliminare a deşeurilor 
periculoase rezultate din activitatea medicală; 
- organizează, supraveghează  ş i controlează  respectarea circuitelor functionale ale 	circulatia 
pacientilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după  caz, a studenthor ş i elevilor din invătământul 
universitar, postuniversitar sau postliceal; 
- avizează  orice propunere a unitătii sanitare de modificare 1n structura unităth; 
- supraveghează  şi controlează  respectarea în sectiile medicale ş i paraclinice a procedurilor de triaj, 
depistare ş i izolare a infectillor asociate asistentei medicale; 
- răspunde prompt la informaba primită  din sectii şi demarcază  ancheta epidenhologică  pentru toate 
cazurile suspecte de infectie asociată  asistentei medicale; 
- dispune, după  anuntarea prcalabilă  a managerului unităbi, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii 
infectiel, respectiv organizează, după  caz, triaje epidemiologice ş i investigatii paraclinice necesare; 

2 5 Mrk. 2a27 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI 
FUNCLIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	149/219 

- intocmeşte şi definitivează  a; cheta epidemiologică  a focarului, difuzează  informahile necesare privind 
focarul, în conformitate cu legislaţia, Intreprinde măsuri şi activităţ i pentru evitarea riscurilor identificate 

în focar; 
- solicită  colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcha de sănătate 

publică  sau Institutul National de Sănătate Publică  - centru regional la care este arondat, confonn 
reglementărilor în vigoare; 
- raportează  managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infechilor 
asociate asistenţei medicale; 
- intocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţ ia managerului spitalului, in cazurile de investigare a 
responsabilitătilor pentru infecţ il asociate asistemei medicale. 
1n ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor 
- participă  la stabilirea codului de procedură  a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale 
periculoase; 
- participă  la buna funcţ ionare a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 
- supravcghează  activitatea personalului implicat în gestionarca deşeurilor medicale periculoase; 
- răspundc de eclucarea ş i formarea continuă  a personalului cu privire la gestionarea deşeurilor medicale 
periculoase; 
- elaborează  ş i aplică  planul de educare şi formare continuă  cu privire la gestionarca deşeurilor medicale 
periculoase. 

Art. 236 Medic responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor : 

- efectuează  consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unci patologii infectioase ş i a 
stabilirii tratamentului etiologic necesar; 
- elaborează  politica de utilizare judicioasă  a antibioticelor in unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de 
tratament 	în principalele sindroame infecţ ioase ş i profilaxie antibiotică; 
- coordonează  elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să  fie disponibile in mod permanent în spital; 
- elaborează  lista de antibiotice care se eliberează  doar cu avizare din partea sa ş i derulează  activitatea de 
avizare a prescrierii acestor antibiotice; 
- colaborează  cu farmacistul unităţ ii in vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară; 
- efectucază  activităţi de pregătire a personalului medical in domeniul utilizării judicioase a 
antibioticelor; 
- oferă  consultanţă  de specialitate medicilor de altă  specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la 
cazurile internate, in cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele 
de microbiologie disponibile); 
- oferă  consultanţă  pentru stabilirea profilaxiel antibiotice perioperatorii ş i în alte situaţ ii clinice, pentru 
pacienţ il la care nu este aplicabilă  schema standard de profilaxie; 
- cooperează  cu medicul microbiologide laborator in stabilirea testelor de sensibilitate microbiană  la 
antibioticele litilizate, pentru a creşte relcvanţa clinică  a acestei activităţ i; 
- evaluează  periodic cu fiecare secţ ie clinică  in parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia 
şi propunc modalităţ i de Imbunătătire a acestuia (cducarea prescriptorilor); 
- claborează  raportul anual de evaluarc a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă  a 
antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rănd, al celor de rezervă) ş i propune managendui 
măsuri cle imbunătăţire. 

r+ 2) 
25 1+11 2[122 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI 
FUNCLIONARE 

Cod : ROF SCOCCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	150/219 

Art. 237 Asistent medical 
-Supraveghează  condiţiile de igienă  din intreg spitalul şi monitorizează  aplicarea măsurilor 

antiepidemice în spital; 
-Implementează  şi controlează  practicile dc ingrijire a pacienţilor în controlul infecţiilor ; 

-Supraveghează  contacţii dc boli transmisibile şi informează  medicul epidemiolog despre apariţ ia 

cazurilor suspecte; 
-Recoltează  probe biologice, precum şi probe de alimente, apa, etc. pe care le transmite pentru analize şi 

urmăreşte primirea rezultatelor; 
- Participă  la evaluarea eficienţei procedurilor dc curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testclor de 

autocontrol; 
-Controlează  indeplinirca recomandărilor cu privire la respectarea normelor de igienă  şi antiepidemice 

privind protecţia, transportul, depozitarea şi desfacerea alimentelor, locurile de muncă  din unitate şi 

condiţiile de viaţă  ; 
-Monitorizează  tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe măini şi izolarea pacienţilor cu potenţial septie/ 

epidemiogen. 
-Controlează  aplicarea corectă  a dezinfecţiei de către personalul mediu, auxiliar în toatc sectoarele din 

spital; 
- Supraveghează  ş i controlează  buna funcţ ionare a procedurilor de sterilizare ş i menţinere a sterilităbi 

pentru instrumentarul şi materialelc sanitare care sunt supuse sterilizării; 

- Supraveghează  şi controlează  activitatea de triere, depozitare temporară  ş i eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală; 
-Supraveghează  şi controlează  respectarea circuitelor funcţ ionale ale unităţii, circulaţ ia pacienţ ilor şi 

vizitatorilor, a personalului şi, după  caz, a studenţilor şi elevilor din invăţămăntul universitar, 

postuniversitar sau postliceal; 
- Supraveghează  ş i controlează  respectarea 1n secţiile medicale ş i paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare ş i izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- Participa la efectuarea anchetelor epidemiologice ; 
-Line evidenţa activităţii zilnice în caietul personal de lucru; 
-Constată  abatcrile de la normele de igienă  şi antiepidemice şi solicită  aplicarea de sancţ iuni potrivit 

reglementărilor in vigoare; 
-Asigură  comunicarea cu instituţiile de sănătate publică  şi cu alte autorităţi unde este cazul 

Art. 238 Dezinfector 
- Prepară  soluţ iiIe utilizate in procesul de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare; 

- Efectuează  dezinfecţia ciclică  a încăperilor de la nivelul secţibor / compartimentelor, conform planului 

de dezinfecţie, după  evacuarea prealabilă  a pacienţilor; 
- Dezinfectează  celelalte incăperi, inclusiv coridoarele şi grupurile sanitare, conform solicitărilor din 

sccţe; 
- Curăţă  ş i dezinfectează, zilnic, spaţiul de Depozitare Temporară  a Deşeurilor Periculoase; 

- Completează  Graficul de curăţenie ş i dezinfectie zilnică  a acestei incăperi ; 
-La solicitare efectuează  dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor.  . 
- intoemeşte necesarul de materialc pcntru dezinfecţie, deratizare şi dezinseeţ ie; 
- Sc ingrijeşte de depozitarea in bune condiţ if a materialelor utilizate; 
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CAPITOLUL Xl 
STAŢIA DE STERILIZARE 

1. Organizare 

Art. 239 Sterilizarea are ca principal scop oferirea de material steril pentru realizarea actului 

medical. Sterilizarea se organizează  ca un compartiment de sine stătător. 

Art. 240 Atribuţiile compartimentului de sterilizare: 

l'rimeşte, elbetucază  sterilizarea şi el iberează  materialul adus, înregistrănd în registrul de evidenţă  
datele referitoare la procesul de sterilizare; 
Verifică  modul de prezentare a materialului adus şi le returnează  pe cele necorespunzătoare; 

Efectuează  testele de control (autoclav, etuva, etilen oxid); 

Supraveghează  modul de incărcare şi descărcare a materialelor; 

Supraveghează  şi controlează  manevra de efectuare a procesului de sterilizare şi răspunde de calitatea 

materialelor sterile; 

Supraveghcză  aparatele pe tot timpul ciclului de sterilizare; 

Efiberează  pe secţ ii rnaterialul steril. 

Art.241 	I,a staţia de sterilizare se vor steriliza următoarele instrumente şi materiale: 

instrumentar pentru intervenţii chirurgicale, instrumentar pentru examene ginecologice, sonde, canule, 

material moale (eămpuri, halate, pel inci, mănuţi, comprese, etc.). 

Art. 242 După  sterilizare pe cutie sau casoletă  se aplică  o banderola care se va rupe cu ocazia 

deschiderii. Banderola va cuprinde unnătoarele elemente: Sterilizat.. Data...; indicativul persoanei care a 

sterilizat. 

Art.243 Orice material sterilizat se poate utiliza un anumit mp precizat în Ordinul 961/2016 

dacă  este păstrat în ambalaj nedesfăcut. 

Art.244 Sc va respecta cu stricteţe principiul separării instrumentarului sterilizat de cel 

nesterilizat, de asemenea se vor asigura circuite de separare a instrumentarului sterilizat de cel 

nesterilizat. 

2. Atributii 

Art. 245 Asistent coordonator 

- Controlcază  dacă  este asigurată  buna funcţ ionare a aparatelor, respectarea instrucţ iunilor de folosire a 

aeestora; 
- Rcalizează  testarea chimică  şi bacteriologică  a fiecărei şarje şi mentine evidenţa activităţii de 

sterilizare ; 
- Răspunde de calitatea sterilizării şi de asigurarea ritmică  a instrumentarului si materialelor sterile 

neccsarc activitătii spitalului ; 
- llrmăreşte la laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare ; 
Confonn Ordinului 1101/2016 are urmatoarele atribuţii : 
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- verifică  modul de pregătire şi impachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale trimise 

pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 

- efeetuează  sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare ale 

fiecărui aparat; 

- Informează  imediat personalul tehnic, şeful SPIAAM asupra defecţiunilor sau detientelor de igienă  

(alimentare cu apă, instalaţ ii sanitare, etc.) apărute în funcţionarea statiei de sterilizare şi propune 

măsurile corespunzătoare 

- răspunde de igiena incăperilor în care se face sterilizarea şi dc respectarea circuitelor; 

- etichetează  corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţilor de 

sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale in vigoare; 

- efectucază  teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor; 

- respectă  precauţiile standard. 

-preluerează  procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţ illor asociate asistenţei medicale elaboratc 

de serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu din compartiment 

şi răspunde de aplicarea acestora; 

- răspunde dc aplicarea precauţ iunilor standard şi specifice de către personalul compartiment; 

- răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică  

aseptică  de către acesta; 

- controlează  respectarea circuitelor funcţ ionale din compartiment; 

- răspunde de starea de curătenie din compartiment; 
- transmite directorului de ingrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, dezinfectanţi, 
elaborat in concordanţă  cu recomandările serviciului de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei 

medicale; 
-controlează  respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

- constată  şi raportează  directorului de ingrijiri deficienţe de igienă  (alimentare cu apă, instala(ii sanitare. 

incălzire); 
- coordonează  şi supraveghează  operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie; 

- participă  la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţ iei şi sterilizării împreună  
cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţ illor asociate asistenţei medicale; 

- asigură  necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hărtie, echipament de unică  folosintă) 
şi coordonează  in permanenţă  respectarea de către personal a masurilor de izolare. 

- instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea imbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri; 
- semnalează  medicului şef de secţ ie şi/sau directorului dc ingrijiri cazurile de boli transmisibile pe care 

le suspicionează  în răndul personalului; 

- verifIcă  şi răspunde de modul de colectare a dcşeurilor pe categorii, de depozitare a lor pe 

compartiment, de modul de transport la depozitul central; 

- controlează  şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţ ie şi 
comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică  aseptică  şi propune 

directorului de Ingrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

- răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate 

asistenţei medicale pe secţ ie, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc 

pentru pacienţi, şi se asigură  de implementarea acestora 
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Art. 246 Asistent medical sterilizare 

- Controlează  dacă  este asigurată  buna funcţ ionare a aparatelor, respectarea instrucţ iunilor de folosire a 

acestora; 
- Realizeaza testarea chimică  si bacteriologică  a fiecărei şarjc şi mentine evidenţa activităţii de 

sterilizare; 
- Răspunde de calitatea sterilizării şi de asigurarea ritmică  a instrumentarului si materialelor sterile 

necesare activităti i spitalului; 

- Urmăreşte la laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare; 
Conform Ordinului 1101/ 2016 are urmatoarele atributii: 

- veritică  modul de pregătire şi impachetare a echipamentelor/instrumentarulţii, altor materiale trimise 

pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 

- efectucază  sterilizarea, respectănd normele tehnice de sterilizare şi instrucţ iunile de sterilizare ale 

fiecărui aparat; 
- informează  imediat personalul tehnic, şeful SPIAAM asupra defecţ iunilor sau defienţelor de igienă  
(alimentare cu apă, instalaţii sanitare, etc.) apărute în funcţ ionarea statiei de sterilizare şi propune 

măsurile corespunzătoare; 

- răspunde de igiena încăperilor in care se face sterilizarea şi de respectarea circuitclor; 

- etichetează  corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţ ine evidenţa activităţilor de 

sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare; 

- efectuează  teste de control al sterilizării şi ţ ine evidenţa rezultatelor; 

- respectă  precauţiile standard. 

CAPITOLUL XII 
FARMACIA CU CIRCUIT iNCHIS 

1. Organizarc 

Art. 247 Farmacia cu circuit inchis este unitate sanitara fara personalitate juridica, care face 
parte din structura spitalului si care are ca obiect de activitate asigurarea cu medicamente a seeţ illor/ 

compartimentelor din unitate precum şi pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţ ionale de sănătatc, 

conform legislaţiei în vigoare şi este organizată  potrivit Legii 266/2008 republicată, cu modificările şi 
completările ultcrioare. 

Art. 248 Organizarea spaţiului farmaciei şi dotarea cu mobilier şi utilaje se face astfel incit să  
asigure desfăşurarea raţională  a procesului de muncă, ţirându-se cont de destinaţia fiecărei incăperi, de 

modul de comunicare intre cle şi de condiţiile impuse de specilicul activităţii. 

Art. 249 Fannacia deţ ine şi eliberează  numai produse medicamentoase care au autorizaţie dc 

punere pe piaţă  şi terinen de valabilitate în vigoare. 

Toate produsele se depozitează  in ambalaje originale iar în cazuri particulare, când pentru 
anumite produse se impune transferarea acestora in alte recipiente, acestea trebuie etichetate corect şi 
complet şi trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica apari(ia erorilor. 

Produsele cu greutate si volum mare sunt depozitate pe paleti sau pe prima polita de jos pcntru 
evitarea deteriorarii acestora. Produsele perfuzabile ffind in cantitati mai mari sunt depozitate intr-un 

spatiu separat. 
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Reguli pentru depozitare: 
- aranjarea medicamentelor şi a celorlalte produse se realizează  in ordinea alfabetică  a denumirii 

comerciale; 
- aranjarea unui produs se realizează, în cazul existenţei mai multor serii/loturi, după  regula FEFO 

(primul care expira — primul iesit); 
- aranjarea unui produs se realizează, pe căt posibil, într-un singur loc şi în aceeaş i zona, pentru evitarea 

erorilor; 
- produsele se aranjează  1n mod ordonat ş i se menţ ine ordinea produselor pe rafturi; 

- substanţele farmaceutice se păstrează, după  caz, in ambalaje originale; transferarea în recipientele 

farmaciei se realizează  astfel încăt să  nu fie amestccate două  loturi/scrii ale substanţei; pe eticheta 

recipientului, se Inscripţionează 	substanţei. 
- 1n scopul operativităţii se recomandă  aranjarea produselor în oficină  în funcţ ie de frecvenţa eliberării, 

in stocuri adecvate, care să  pennită  o colectare căt mai uşoară  ş i mai rapidă  pentru personalul care 

el iberează  med icamente. 

Art.250 Medicamentele şi celelalte produse farmaceutice se aranjează  in ordine alfabetică, 

grupatc pe forme fannaccutice şi in raport cu calea de administrare. 

Art.251 Depozitează  produsele conform nonnelor in vigoare (fannacopee, standarde sau nonne 

interne), ţitfindu-se cont de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice; 

Art.252 inscripţ iile aplicate pe recipientele conţinănd medicamentele vor fi cele prevăzute de 

instrucţ iunile in vigoare. 

Art.253 Organizează  şi efectuează  controlul calităţ ii medicamentelor ş i ia măsuri ori de câte ori 

este necesar pentru preintămpinarea accidentelor, informănd imediat conducerea unităţ ii in cazul în 

care acestea apar; 

Art.254 Asigură  controlul calităţ ii produselor prin verificarea organoleptică  ş i fizică; 

Art.255 Asigură  informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente in 
farmacie; 

Art.256 Asigură  prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor srabilite de 
Ministcrul Sănătăţ ii; 

Art. 257 Stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, 
asigurănd realizarea părţ ii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului; 

Art. 258 Asigură  păstrarea confidenţ ialităţ ii asupra tuturor informaţ illor decurse din serviciile 
farmacentice acordate asiguraţilor; 

Art. 259 Asigură  informarea asiguraţ ilor asupra modului de administrare a medicamentelor  
potenţ ialelor riscuri sau efecte adverse; 

(1-2) 
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Art.260 Programul de funcţionare se stabileşte de către conducerea spitalului prin 

Regulamentul Intem, este afisat la loc vizibil şi transmis seeţiilor cu paturi spre ştiinţă. 

Art.261 Farmacia trebuic să  fie aprovizionată  în permanenţă  cu produse fannaceutice in 

cantităţi suficiente şi ţinind cont de specificul spitalului; la aprovizionare se va avea în vedere 
necesitatea constituirii unui stoc de rezervă  care să  asigure o destăşurare continuă  şi in bune condiţii a 

activităţii acesteia. 

Art. 262 Farmacia va deţine următoarele documente: 
a. documente care să  ateste provenienţa şi calitatea produselor medicamentoase: contracte , facturi, note 
de transfer- sunt predatc la serviciul contabilitate. buletine de analize, eertificate de calitate, - se pastreza 
in farmacie 
b.documente de evidenţă  a reţetelor magistrale şi a elaboratelor: caiet de copiere a reţetelor ş i caiet de 

elaborate; 
c. documente care să  ateste recepţia calitativă  a substanţelor farmaceuticeţ  
Documentele se vor arhiva şi păstra in farmacie în spaţ i speciale ş i pe timpul prevăzute de legislaţ ia în 

domeniu. 

Art. 263 Procedura de eliberare şi livrare in regim de urgenţă  a medicamentelor 
Eliberarea medicamentelor în regim de urgenţă  se face pe baza solicitării scrise a secţiei prescriptoare. 

Baremul truselor sau al dulapurilor de urgenţă  este aprobat de medicul şef al secţiei şi directond medical 

al spitalului şi conţine medicamente de urgenţă  specifice secţiei respective în cantităţi suficiente pcntru o 

perioadă  stabilită. 
La primirea condicii de prescriptii medicale se parcurg următorii pasi: 

-verificarea parafei medicului prescriptor; 
-verificarea valabilitatii condicii(data); 
Pregătirea medicamentelor pentru eliberare 

• Medicamentele sunt adusc pc masa de eliberare din zona de depozitare. 
• Se verifică  integritatea ambalajelor şi termenul de valabilitate pe durata utilizării.(în cazul in care 

medicamentele nu se eliberează  in ambalaj original, reambalarea acestora se face în ambalaje 
de bună  calitate, pe care se inscrip(ionează: denumirea medicamentului, cantitatea, 
concentratia, seria, tennenul de valabilitate, infonnatii privind condiţii speciale de păstrare a 
medicamentului). Cutiile intregi se decomisionează  şi dacă  sunt eliberate parţial aceste sunt 
marcate cu un x pentru a nu dubla decomisionarea. 

• Condica de medicamente destinată  truselor de urgenţă  (sau dulapurilor de urgen(ă) pregătită  
pentru eliberare se introduce în sistemul informatic. 

• Finalizarea eliberării condicilor pentru trusele de urgentă(dulapuri de urgenţă).  
• Medicamentele sunt predate dclegatului secţ iei prescriptoare, un exemplar al condicii rămănand 

în fannacie, al doilea exemplar fiind retumat secţ iei care semneaza de primire.  

Art. 264 Eliberarea medicamentelor psihotrope 
Condicile de medicamente psihotrope sunt destinate eliberării medicamentelor din aceasta categorie. 
Eliberarea acestor medicamente se realizeaza in urma solicitării scrise a secţfilor spitalului. Aceste 
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condici se eliberează  individual pentru pacienţi sau pentru completarea unui barem aprobat de 
medicamente psihotrope din dulaput de urgenţă  al secţie•  

Art. 265 Eliberarea stupefiantelor 
Eliberarea preparatelor stupefiante se face in exclusivitate de către farmacişti. 
Secţiile spitalului care solicită  medicamente din aceasta categorie inaintează  spre aprobare direcţiunii 
spitalului lista cu persoanele delegate din partea secţiei să  manipuleze aceste medicamente. Un 
cxemplar aprobat este inaintat farmaciei. Eliberarea stupefiantelor se poate face individual pentru un 
pacient sau pentru completarca unui barem pentru dulapul de urgenţă, aprobat de directiunea spitalului. 
La eliberarea stupefiantelor se vor verifica dozelor prescrisc astfel încât acestea să  nu depăşească  dozele 
maxime reglementate prin lege iar dupa eliberare, se operează  în registrul de evidentă  al stupefiantelor 
din farmacie. 

2. Atributii personal 

Art. 266 Farmacist- sef 

- organizează  localul şi dotările farmaciei astfel ineăt să  fie indeplinite condiţ iile legale; 
- organizează  şi răspunde de activitatea farmaciei, in ansamblul ei; 
- asigură  aprovizionarea ritmică  şi constantă  a farmaciei cu medicamente ş i alte produse de sănătate, 
numai de la distribuitorii autorizaţ i, respectănd prevederile Legii medicamentului; 
- intoemeste documentele nceesare pentru buna aprovizionare a farmaciei; 
- răspunde de organizarea şi efectuarea la timp şi corectă  a tuturor lucrărilor de gestiune; 
-tine evidenţa gestiunii farmaciei cantitativ valorie; 
- organizează  recepţia ealitativă  ş i cantitativă  a medicamentelor ş i a celorlalte produse farmaceutiee 
i ntrate in farmacie, precum ş i depozitarea ş i conservarea acestora în condiţ ii corespunzătoare; 
- verifica termenul de valabilitate al medicamentelor in momentul rcccptiei si urmareste pennanent 
valabilitatea lor; 
- informează  conducerea asupra consumului de medicamente; 
- răspunde, execută  ş i controlează  prepararea, conservarea şi eliberarea preparatelor magistrale ş i 

oficinale; 
- răspunde de organizarea si executarea controlului calităţ il medicamentelor în farmacie şi urmăreşte 
eliberarea la timp ş i în bune condiţ ii; 
-coordoneaza, verifica si evalucaza intreaga activitatea de cliberare a medicamentelor si a materialelor 
sanitare catre pacientii spitalizati; 
- urmăreşte ca medicamentele să  fie eliberate din farmacie la timp şi în bune condiţii, pe baza condicii 
de prescripţii medicamente, corect completată  şi cu toate aprobările. 
- cooperează  cli medicul, în legătură  cu schema terapeutică  in cazul asocierilor de medicamente ş i a 
prescrierii de reţete magistrale; 
- răspunde ş i controlează  eliberarea medicamentelor, confonn metodei primul intrat-primul ieş it, în 
funcţie de serie ş i termen de valabilitate; 
- răspunde de eliberarea, depozitarea, evidenţa in conformitate cu legislaţia în vigoarc, a produselor 
psihotrope şi stupefiante; 
- organizează  circuitul medicamentului ş i a materialelor sanitare în farmacie şi ccl al personalului 
inseris pe schila spaţ itilui farmaciei, respectiv în organigramă; 
- verifică  ş i la nevole, modifleă  circuitul medicamentului ş i a materialelor sanitare 1n fannacie ş i cel al 
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personalului şi le inscrie pe schiţa spaţ iului farmaciei; 
- asigură  şi execută  eliberarea medicamentelor pe bază  de prescripţie medicală, cu respectarea 

prevederilor legii; 
- supraveghează  ca pe ambalaj să  fic inscripţionat modul de administrare a medicamentelor; 

- urmăreşte şi monitorizeaza intretincrea in bune conditii a localului farmaciei de circuit inchis si buna 
functionare a echipamentelor si a aparaturii din dotare. 
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al farmaciei, si 
face propuneri de dotare confonn necesitatilor si nonnelor cu incadrarea in bugetul alocat; 
- se ocupă  de aplicarea procedurii de depozitare la nivelul farmaciei (organizează, coordonează  ş i 

controlează  prin autoinspecţ ie activitatea de depozitare a produselor); 
- ţ inc evidenţa produselor returnatc şi retrase; 
- ia măsuri de autoinspecţ ic a activităţ ii de returnare ş i retragere a medicamentelor; 

- desemnează  persoane responsabile cu activitatea de retragere; 
- supraveghează  ş i răspunde de activitatea de preparare a medicamentelor 1n farmacie. 
- intocmeşte documentaţia necesară  ieş irii din gestiune, precum ş i cea referitoare la predarea 1n vederea 

distrugerii; 
- participă  la raportul de gardă; 
- participă  la inventarierile planificate sau inopinate efectuate de către administraţia spitalului. 

- pune la dispoziţia conducerii spitalului orice fel de date statistice sau contabile solicitate. 
- intoemeşte fişele dc evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat in farmacie şi le 

comunică  conducerii spitalului 
- intocmeşte anual planul de fonnare profesională  pentru personalul din subordine; 
- participă  la activitatea de fannacovigilentă; 
- urmăreşte noutăţile terapeutice; 
- supraveghează  activitatea asistenţilor de farmacie; 
Conform prevederilor Ordin 1101/2016 arc următoarele atribuţ ii: 
- obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizănd practici care limitează  
posibilitatea transmisiei agentului infecţ ios către pacienţ i; 
- distribuirea medicamentelor antiinfecţ ioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente in spital ş i ţ inerea unei evidenţe adecvate; 
- obţinerea ş i depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe ş i 
distribuirea lor in mod adecvat; 
- păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
- raportează  către serviciul de prevenire a infecţ illor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil 
de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţ iile unităţ ii sanitare şi 

participă  la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 
- colaborează  cu med icu I in fecţ ion ist/c1 i n ician responsabil de elaborarca politicii de utilizare jud icioasă  a 
antibioticelor in monitorizarea consumului dc antibiotice; 
- organizează  şi realizează  baza dc date privind consumul dc antibiotice din unitate, pe clasc de 
antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/I 00 zile spitalizare şi a duratei medii a 
terapici cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

Art. 267 Farmacist clinician 

- este orientat către pacient ş i are rol de consilier in domcniul farmacoterapiei pentru medic ş i pacient; 
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- ia decizii în procesul de alegere a medicamentului eficace, sigur ş i corespunzător din punct de vedere 

al raportului beneficiu-cost, în scopul individualizării farmacoterapiei pacientului; 
- furnizează  informaţ ii pacienţilor şi medicilor în privinţa utilizării ştiinţifice şi raţ ionale a 

medicamentelor; 
- monitorizează  terapia medicamentoasă  a pacientului; 
- este membru activ in echipa de cerectare clinică  a medicamentului; 
- este implicat activ in activitatea dc prescriere ş i monitorizare a medicaţiei şi validează  prescripţiile 

medicale. 

Art. 268 Farmacist 
- organizează  alaturi de fannacistul şef spaţiul de muncă, dând fiecărei incăperi destinaţ ia cea mai 

potrivită  pentru realizarea unuri circuit cât mai corespunzător specificului activităţii; 
-ajuta la întocmirea documentelor necesare pentru aprovizionarea ritmică  şi constantă  a fannaciei cu 

medicamente şi material sanitare; 
- efectuează  recepţia calitativă  ş i cantitativă  a medicamentelor şi a celorialte produse pe haza facturii 
emise de furnizor, precum ş i depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare; 
- verifică  termenul de valabilitate al medicamentelor în momentul recepţiei şi unnăreştc permanent 

valabilitatea lor; 
- execută  controlul calităţ ii medicamentelor in farmacie 
- răspunde şi controlează  eliberarca medicamentelor, confonn metodei primul intrat-primul ieşit în 

funcţie de serie ş i termen de valabilitate; 
- urmăreşte ca medicamentele să  fie eliberate din farmacie la timp ş i in bune condiţii, pe baza condicii 

de prescripţii medicamente, corect complctată  şi cu toate aprobările. 
- răspunde de eliberarea, depozitarea şi evidenţa, în confonnitate cu legislaţ ia în vigoare, a produselor 
psihotorpe ş i stupefiante ; 
- are obligaţia de a informa corect asupra tuturor aspectelor legale de medicamente, mod de 
administrare, doze, reacţii adverse, efecte secundare ; 
- coopereaza cu medicul, în legătură  cu schcma terapeutica în cazul asocierilor de medicamente şi a 
prescrierii de reţete magistrale ; 
- răspunde dc cfectuarea la timp şi corectă  a tuturor operatiunilor de gestiune; 
-tine evidenţa gestiunii farmaciei cantitativ valoric; 
- participă  la inventarierile planificate sau inopinate efectuate de către administraţ ia spitalului. 
- pune la dispoziţia conducerii spitalului orice fel de date statistice sau contabile solicitate. 
- unnăreşte noutăfile terapeutice; 
- indrumă  şi supraveghează  activitatea asistenţilor de farmacie; 
- inlocuieşte prin decizie famfacistul şef pe o anumită  perioadă  de timp, in conformitate cu prevederile 
legale; 
-ca inlocuitor al şefului de farmacie, în lipsa acestuia, îl reprezintă  in faţa organelor de control de 
specialitate; 
- are obligaţia de a monitoriza condiţiile de temperatură  şi umiditate din farmacie; 
- conform Ordinului 1101/2016 fannacistul are următoarele atribuţii: 
- obţ inerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaccutice, utilizănd practici care limitează  
posibilitatca transmisiei agentului infecţ ios către pacienţ i; 
- distribuirea medicamentelor antiinfecţ ioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 
prescrieri existente in spital ş i ţ inerea unei evidenţe adecvate; 
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- obţ inerea ş i depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor speci ice/serurilor heterologe şi 

distribuirea lor în mod adecvat; 
- păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor mcdicale; 
- raportează  către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil 

de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase ş i pe secţiile unităţ ii sanitare ş i 

participă  la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 
- colaborează  cu medicul infecţionist responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă  a 

antibioticelor in monitorizarea consumului de antibiotice; 
- organizează  şi realizează  baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 

antibiotice şi pe secţii/compartimentc, cu calcularea DDD/I 00 zile spitalizare şi a duratei medii a 

terapiei cu antibiotice per pacient intemat, pe suport clectronic. 

Art. 269 Asistentul medical de farmacie 
- iş i destăşoară  activitatea sub indrumarea directă  a unui farmacist; 
-preia medicamentele şi materialele sanitare dc la furnizori, verificănd calitativ şi cantitativ produsele, 
inclusiv termenul de valabilitate al medicamentelor şi termenul de valabilitate a sterilităţii in cazul 

materialelor sanitare sterile şi le respinge pe cele necorespunzătoare; 
-confruntă  concordanţa dintre cantităţ ile facturate şi cele livrate; 
- participă, alaturi de farmacist, la recepţ ia cantitativa si calitativa a medicamentelor şi a celorlalte 

produse deţ inute în farmacie ; 
-opercază  în calculator documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a 

medicamentelor şi materialelor sanitare conform programului agreat de instituţ ie, 

- asigură  depozitarea corespunzătoare a medicamentelor şi a materialelor sanitare în condiţiile de 

depozitare recomandate de producător; 
-ambalează  soluţ iile dezinfectante şi unguentele preparate de farmacist, le etichetează  corespunzător, in 

cazul soluţ iilor dezinfectante si notează  pe flacon denumirea şi concentraţ ia soluţ illor, data preparării ş i 

termenul de valabilitate; 
- asigura conservarea şi eliberarea medicamentelor din farmacie; 
-semnează  şi răspunde de eliberarea medicamentelor prescrise în condicile de medicamente şi a 
materialelor sanitare cu exceptia produselor stupefiante si psihotrope; 
-elibereaza medicamentcle din farmacie conform prescriptiilor din condica de medicatie ; 

- verilică  documentele de eliberare să  fic completate corespunzător ş i să  conţină  parafa ş i semnătura 
medicului prescriptor, inclusiv parafa ş i semnătura medicului şef de secţie; 

- oferă  informaţ ii privind administrare, doze, efecte ş i reacţii adverse ale medicamentelor la cererea 
personalului medical din spital; 
- verifică  termenele de valabilitate a medicamentelor ş i produselor farmaceutice şi previne degradarea 
lor; 
- Efectuează  lucrări scriptice de gestiune, tehnico-administrative şi răspunde de corecta lor executare. 
- Desfăsoară  alte activităţi, potrivit competenţei, in aplicarea procedurilor de lucru; 

Art. 270 ingriptor 
-Efectuează  zilnic eurăţenia în condiţ ii corespunzătoare şi de calitate a spaţiullli repartizat; 
-Răspunde de starea de igienă  a farmaciei, pardoselilor, peretilor, scărilor, ferestrelor, mobilierului; 
-Spală  ustensilelc, intreţ ine in stare de curătenie aparatura ; 
-Electuează  acrisirea zilnică  şi periodică  a farmaciei; 
-Curăţă  ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai aces or locuri; 
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-Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul, materiale I e contaminate în mod separat in saci marcaţ i prin 

diferenţ iere clară  de culoare şi etichetare ; respectand circuitul deseurilor ; 

-Ajută  asistentul medical la diferitele proccduri dacă  este cazul; 

-Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie; 

-Indeplineşte toate indicaţiile asistente medicale privind Intreţ inerea curăţeniei, salubrităţ ii, dezinfecţ iei; 

- Va anunţa farmacistul şef în cazul necesităţii efectuării dezinsecţ iei; 

-indeplineşte toate indicaţ ille asistentei medicale privind intreţinerea curăţeniel, salubrităţ ii, 

dezinfecţ iel; 

CAPITOLUL XIII 
CAMERA DE GARDĂ  

I. Organizare 

Art. 271 Este organizată, într-un spaţ iu adecvat, special dedicat, cu circuite funcţionale proprii 

ş i facilităţ i de acces la secţ ille clinicc ş i mijloaccle de investigaţie paraclinice ale spitalului. Programul 

de activitate este continuu ş i se desfăşoară  în sistem de ture ş i gărzi. 

Art. 272 Camera de Gardă  are in principal următoarele atribuţ ii: 

- triajul urgenţelor la prezentarea la spital; 
- primirea şi tratamentul iniţial al urgenţelor, cu prioritate urgenţele specific profilului spitalului ( OG, 

NN); 
- investigaţii clinice ş i paraclinice ( ecografii, cardiotocografii) necesarc stabilirii diagnosticului şi 

inceperii tratamentului iniţial; 
- consultul de specialitate in echipă  cu mcdicii de gardă  din spital, pentru stabilirea secţ iei 1n care 

urmează  să  se interneze pacienţ li, sau redirijarea către alte specialităţi. 

2. Atribuţii 

Art. 273 Coordonator 

- Comunică  cu şetli de secţie şi coordonatori de compartimente pentru buna desfăşurare a activităţil 

medicale şi a circuitului pacientului in spital; 
- Organizează  şi coordonează  activitatea medicală  din cadrul camerei dc gardă, liind responsabil de 

indeptinirea criteriilor de funcţ ionare a camerei de gardă  în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare ş i funcţ ionare; 
- Avizează  planul de activitate a asistcntelor, infirmierelor, ingrijitoarelor intocmit de asistenta 
coordonatoare ; 
- Repartizează  asistentele pe cabinetc ş i transmite asistentei coordonatoare pentru afişare; 

- Avizează  planul de dezinfecţ ie curentă  şi terminală  a camerei de gardă; 
- Răspunde de modul dc utilizare a echipamentelor din camera de gardă; 
- Răspunde de intocmirea şi respectarea procedurilor ş i protocoalelor specifice compartimentului pe care 

11 coordonaează; 
- VerifIcă  şi răspunde de folosirca judicioasă  a medicamentelor şi materialelor sanitare la nivelul 

camerei de gardă; 
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- intreţine un climat adecvat pentru acest sector — modul de adresabilitate intre medic-medic, medic- 

asistentă  şi în centrul aten(iei va fi pacientul; 
- Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico — sanitar din cadrul 

camerei de gardă; 
- Controlează  modul în care se aplică  codul de procedură  a sistemului de gestionare a deseurilor 

medicale periculoase; 
- Se preocupă  de formarea profesională  a personalului din subordine; 

- Semnalează  managerului sau directorului medical orice problemă  apărută  in destăşurarea activităţ ii; 

- Conform prevederilor Ordin I 10112016 are următoarelor atribuţ ii: 

a) Supraveghează  efectuarca de către asistenta coordonatoare a triajului zilnic al personalului 

din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de prevenire a 

infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţ iilor 

asociate asistenţei medicale pe compartiment. 
-Urmăreşte respectarea principiilor ş i normelor referitoare la protecţ ia datelor cu caracter personal.  

Art. 274 Asistcnt şef 
- Exercită  profesia de asistent medical în mod responsabil ş i conform pregătirii profesionale ; 
-Organizeaza, coordoneaza ,controleaza si raspunde de activitatea personalului din subordine; 
- Se informează  la inceputul programului despre evenimentele din secţ ie din ultimele 24 ore, stabilind 

măsurile necesare ; 
- Stabileşte sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine ; 
- Asigură  indeplinirea de către personalul din subordine a tuturor indicaţiilor date de către medici ; 

- Coordonează, controlează  şi răspunde de calitatea activităţ ii desfăşurate de personalul din subordine; 
- Pentm desfasurarea in conditii optimc a activitatii triajului va asigura o buna comunicare si 
interactiune cu serviciul de paza al unitatii ; 
- Asigură  sarcinile personalului mediu în preluarea promptă  a pacientelor, monitorizarea acestora ; 

- indrumă  şi sprijină  programarea ş i efectuarea investigatiilor indicate pacientelor; 
- Acordă  ingrijire pacientelor ori de câte ori este nevoie şi ajută  personalul medical ş i sanitar în ingrij irea 

pacientelor; 
- Ţine legătura cu compartimentele din cadrul spitalului pentru rezolvarea problemelor, în vederea 
bunului mers al activităţii clinice; 
- Se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale, răspunzând de corectitudinea datelor care 
se inregistreaza in Triaj si la Biroul de internari ; 
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 
- Semnalează  medicului coordonator aspecte deosebite cu privire la disfuncţ ionalităţile activităţ ii din 

camera de gardă; 
- Participă  la raportul de gardă  al medicilor; 
- Are obligaţ ia de a verifica introducerea în baza de date a tuturor operaţ iunitor privind pacientele 
- Supraveghează  completarea corectă  a rubricilor din FO de către persoanlul de la biroul de internări; 

Insuşeşte modificările legislative privind internarea pacientelor şi a nou născuţ ilor; 
- Răspunde de buna funcţ ionare a aparaturii din dotarea triajului:ecograf, cardiotocograf, etc. 
-Utilizează  ş i păstrează  in bune condiţii echipamentele ş i instrumentarul din dotare. 
- Asigură  funcţ ionalitatea aparaturii medicalc; 
- Asigură  stocul de medicamente,material şi tipizate; 
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- Controlcază  modul în care medicamentele şi materialele sunt preluate de la farmacie şi magazie, 

păstrate, distribuite şi administrate; 
- Răspunde de dotarea triajului cu instrumentar, lenjerie, alte materiale necesare precum şi inlocuirea 

acestora în momentul uzării; 
Pentru sectorul GROC are următoarele atribuţ ii : 
-ţine evidenţa pacienţilor din sectorul septic şi prezintă  situaţ ia statistică  medicului epidemiolog 

-controlează  prin sondaj completarca tipizatelor anexe FO ; 
- supraveghează  introducerea tuturor datelor, proceduri, descărcare de materiale, medicaţ ie, etc in 
sisteml informatic al spitalului ; 
- răspunde de izolarea corectă  a pacienţ ilor din sectorul septic ; 

Art. 275 Asistent medical 
- Are obligaţia de a primi toate pacientele sosite cu ambulanţa; 
- Acordă  prim ajutor in caz de urgenţă  ş i solicită  medicul de gardă; 
- Primeşte pacientele şi ajută  la acomodarea acestora la condiţille din camera de gardă; 
- Instituie măsuri de izolare în cazul pacientelor suspicionate de boli infecto—contagioase ş i anunţă  
medicul dc gardă  şi serviciul dc epidemiologie; 
- Solicită  actele de identificare ale pacientei (carte de identitate, dovada calităţ ii de asigurat) biletul de 
trimitere, cardul de sănătate ş i alte documente, dacă  este cazul; 
- Notează  datele de identitate ş i rezultatul examinării în registrul de consultaţ ie/internare; 
- Informează  pacienta, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul de ordine interioară  
afişat în unitate; 
- Pregăteşte psihic si fizic pacienta pentru examinare, evcntuale prelevări de produse biologice ş i 
internare; 
- Efectuează  toaleta organelor genitale externe (raderea pilozită(ilor) la pacientele care urmează  a fi 
intemate; 
- Semnalează  medicului urgenţele examinării; 
- Asistă  ş i ajută  medicul la efectuarea consultaţ iei şi a unor manevre terapeutice; 
- Efectuează  tratamentul de urgenţă  la indicaţia medicului; 
- Efectuează  transportul in condiţ ii optime la laborator a produselor biologice prelevate de la paciente în 
camera de gardă; 
- Asigură  ş i pregăteşte materialele sanitare pentru manevrele medicale: 
- Va folosi în mod raţ ional materialele sanitare fără  să  aducă  prejudicii îngrijirii pacientelor; 
- Cunoaşte şi respectă  etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico-chirurgical în vederea 
sterilizării; 
- Pregăteşte materialele pentru sterilizare ş i respectă  condiţiile de păstrare ale acestora, precum ş i 
utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 
- Efectuează  transportul materialelor sanitarc şi a instrumentarului la şi de la staţ ia de sterilizare; 
- Asigură  colectarea pe categorii a deşcurilor rezultate din activitatea medicală  conform Ordin 
1226/2012; 
- ine corect evidenţa materialelor consumabile ş i a medicamentelor folosite; 
- Se ocupă  de dotarea cabinetului cu materiale sanitare ş i tipizate medicale ş i răspunde de folosirea 
adecvată  a acestora; 
- Asigură  şi răspunde dc utilizarea/păstrarea materialelor sanitare, instrumentamlui şi aparaturii cu care 
lucrează  şi se ingrijeşte de buna intreţ inere ş i folosire a mobiliemlui ş i inventandui existent în dotarea 
cabinetului; 
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- Asigură  curăţenia şi dezinfec ia aparaturii din dotare şi a suprafeţelor de lucru ; 
- Supraveghează, controlează  ş i răspunde de ordinea ş i curăţenia din sector; 
- Supraveghează  efectuarea dezinfecţ iei curente şi terminale; 
- Sesizează  apariţia defecţiunilor apărute la instalaţille sanitare, clectrice, termice, de oxigen şi la 

aparatura ş i inventarul din dotare pentru a putea fi remediate in timp util; 
- Conform ordin 1101/2016 are următoarele atribuţii : 
- implementează  practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţ iilor; 
- se familiarizează  cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspăndirii infecţillor; 

- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de ingrijire adecvate; 
- iniţ iază  izolarea pacientului care prezintă  semne ale unei boli transmisibile şi anunţă  imediat medicul 

curant ş i serviclul de prevenire şi limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 
- limitează  expunerca pacientului la infecţii provenite de la personalul spitalului sau echipamentul 
utilizat pentru diagnosticare; 
- participă  la pregătirea personalului; 
- participă  la investigarca focarelor. 

Art. 276 Îngrijitoare garderobă  

- Efectuează  zilnic curăţenia in condiţii corespunzătoare ş i de calitate a spaţ iilor repartizate; 
- Curăţă  şi dezinfectează  bazinctele, tăviţele renale, sertarcle de la mesele ginecologice conform 
instrucţiunilor primite; 
- Răspunde de starca de igienă  a cabinetelor de consultaţ ie, holurilor, mobilierului, ferestrelor; 
- Curăţă  ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 
- Efectuează  acrisirea zilnică  ş i periodică  a spaţiilor repartizate, 
- Efectuează  deparazitarea pacientelor; 
- Ajută  la efectuarea toaletei (duş) pacientelor; 
- Ajută  la dezbrăcarea pacientelor ş i imbrăcarea lor cu efectele spitalului; 
- Realizează  identificarea pacientei prin aplicarea brăţării primită  de la biroul de internări; 
- Completează  fişa de circuit a pacientei şi bonul de haine în dublu exemplar ( un exemplar il inmăncază  
pacientei ş i unul îl ataşează  hainelor pacientei ); 
- Aşează  pe umeraşe imbrăcămintea pacientei ş i o depozitează  in garderobă; 
- Depozitează  separat efectele provenite de la pacientele cu risc epidemiologic /cu paraziţ i; 
- Reţ ine şi depozitcază  corespunzător bagajele mari, genţile, geamantanele pacientelor şi le aplică  
brăţară  albă  de identificare; 
- Răspunde de bunurile pacientelor care sunt depozitate în garderobă; 
- Operează  pe bonul de garderobă  orice modificare privind bagajele pacientelor pe parcursul internării 
acestora; 
- Ajută  la pregătirea pacientei în vederea examinării; 
- Ajută  asistentul medical la poziţ ionarea pacientei imobilizate; 
- insoţeste pacienta in vederea efectuării diversclor explorări; 
- Transportă  pacienta confortn indicaţ illor primite in sectorul unde a fost internată; 
- Transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spă lătorie şi o aduce curată  în alţ i saci cu respectarea 
circuitclor funcţ ionale; 
- Nu are voie să  sorteze lenjeria murdară  la locul de producere , pe tipuri de articole; 
- Depozitează  lenjeria murdară  pe secţ ie într-un spaţ iu in care pacienţ ii ş i vizitatorii nu au acces; 
- Nu scoate lenjeria murdară  din ambalajul de transport până  la momentul predării la spalatorie; 
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- Depozitează  lenjeria curată  îi spatii speciale destinate s amenajate, ferite de praf si umezeala; 
- Tine evidenţa la nivelul sectiei,a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii; 

- Controlează, verifica si raspunde de gestiunea lenjeriei respectand circuitele tipurilor de lenjerie; 
- Efectucază  si aplică  măsurile de igienă  1n vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul, materialele contaminate în mod separat in saci marcaţ i prin 
diferenţ ierc clară  de culoare ş i etichetare precum şi colectoarele de tăietoare/intepătoarc; 
- Respectă  locul de depozitare al acestora: materialele contaminate ş i colectoarele la locul special 
amenajat, iar gunoiul la pubelă, interzicăndu-se transportarea şi depozitarea lor in alte condiţ ii; 
- Zilnic căntăreşte şi consemnează  cantitatea de gunoi ş i de reziduuri infectate de pe sector; 
- Efectuează  curăţenia şi dezinfecţia curentă  a pardoselilor, pereţ ilor,ferestrelor, mobilierului; 
- Indeplineşte toate indicaţ iile asistentci medicale privind efectuarea ş i intreţinerea curăţeniei ş i 
dezinfecţiei; 
- Va anunta asistentă  şefă  în cazul necesitătii efectuării dezinsecţ iei; 
- Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia terminală  sub supravegherea asistentului medical; 
- Efectuează  curăţenia ş i dezinfecţia cărucioarelor tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută  la deplasarea 
pacientelor ş i se ocupă  de intretinerea lor; 
- in timpul serviciului evită  crcarea stărilor conflictuale, foloseste un limbaj adecvat ş i o tonalitate 
normală  pentru a nu crea disconfort in relabile de muncă  ; 

Art. 277 Îngrijitoare teren 

- Efectuează  zilnic curăţenia în condiţ ii corespunzătoare şi de calitate a spaţ iilor repartizate; 
- Răspunde de starea de igienă  a cabinetelor de consultaţ ie, holurilor, mobilierului, ferestrelor; 
- Curătă  ş i dezinfectează  grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri; 
- Efectuează  aerisirea zilnică  şi periodică  a spaţiilor repartizate; 
- Efectuează  deparazitarea pacientelor; 
- Ajută  la efectuarea toaletei (duş) pacientelor; 
- Curăţă  ş i dezinfectează  bazinetele, tăviţele renale, sertarelc de la mesele ginecologice conform 
instrucţ iunilor primite; 
- Ajută  la pregătirea pacientei în vederea examinării; 
- Ajută  asistentul medical la poziţ ionarea pacientei imobilizatc; 
- insoţeşte pacienta în vederea efectuării diverselor explorări; 
-Transportă  pacienta confonn indicatiilor primite in sectorul unde a fost internată; 
- Transportă  lenjeria murdară  în saci speciali la spălătorie ş i o aduce curată  în alţ i saci cu respectarea 
circuitclor funcţ ionale; 
- Nu are voie să  sorteze lenjeria murdară  la locul de producere , pe tipuri de articole; 
- Depozitează  lenjcria murdară  pe secţ ie Intr-un spaţ iu 1n care pacienţii ş i vizitatorii nu au acces; 
- Nu scoate lenjcria murdară  din ambalajul de transport până  la momentul predării la spalatorie; 
- Depozitează  lenjeria curată  în spatii speciale destinate ş i amenajate, ferite de praf ş i umezeală; 
- Ţine evidenţa la nivelul secţiei,a lenjeriei predate ş i a celei ridicate de la spă lătoria unităţ ii; 
- Controlează, verifica si raspunde de gestiunea lenjeriei respectand circuitele tipurilor de lenjerie; 
- Efectuează  si aplică  măsurile de igienă  in vederea prevenirii infecţillor asociate asistenţei medicale; 
- Transportă  pe circuitul stabilit gunoiul, materialele contaminate 1n mod separat în saci marcaţ i prin 
diferentiere clară  de culoare ş i etichetare precum ş i colectoarele de tăietoare/inţepătoarc; 
- Respectă  locul de depozitare al acestora: materialele contaminate ş i colectoarele la locul special 
amenajat, iar gunoiul la pubelă, interzicăndu-sc transportarea ş i depozitarea lor în alte condiţii; 
- Zilnic căntăreşte ş i consemnează  cantitatea de gunoi ş i de reziduuri infectate de pe sector; 
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- Efectuează  curăţenia ş i dezinfecţ ia curentă  a pardoselilor, pereţ ilorferestre or, mobilierului; 
Indeplineşte toate indiealiile asistentei medicale privind efectuarea ş i intretinerea curăţenici ş i 

dezinfecţiei; 
- Va anunta asistentă  şefă  în cazul neccsităţii efectuării dezinsecţiei; 
- Pregăteste spaţ ille pentru dczinfectia terminală  sub supravegherea asistentului medical; 
- Efectuează  curăţenia şi dezinfectia cărticioarelor, tărgilor ş i a celorlalte oblecte care ajută  la deplasarea 

pacientelor ş i se ocupă  de Intretinerea lor; 
- 1n timpul serviciului evită  crearea stărilor conilictuale, foloseşte un limbaj adecvat ş i o 

tonalitate normală  pentru a nu crea disconfort in relaţille de muncă  ; 

CAPITOLUL XIV 
AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI 

1. Organizare 

Art. 278 Este organizat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 39/2008 având in structură  
cabinete medicale care au corespondenţă  în specialităţile secţiilor ş i compartimentelor cu paturi. intr-un 

spaţiu special destinat acestei activităţi, cu scopul de a acorda asistenţă  medicală  de specialitate în 

ambulator pacienţilor care se adresează  acestui serviciu, pe bază  de trimitere de la medicul de familic, se 

prezintă  la consultaţ ie de control sau la tratament. 
Are in componenţa sa următoarele cabinete şi compartimente : 

5 Cabinete de Obstetricăsinecologie 
1 cabinet nconatologie; 
1 cabinet psihologie; 

Art. 279 Ambulatoriul intcgrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea 
medicilor se desfăşoară  in sistem integrat 1n cadrul programului normal de lucru asigurănd asistenţă  
medicală  după  un program stabilit de comun acord cu şefii de secţ ii, avizat de către directorul medical ş i 

manager co va fi comunicat Casci de Asigurări de Sănătate laşi. 

Art. 280 Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către un medic desemnat prin 
dccizie internă  de către managerul unităţii . Coordonatorul ambulatoriului este direct subordonat 
Directorului Medical care răspunde pentru activitatea medicală  desfăşurată  1n cadrul acestuia. 

Art. 281 Serviciile medicale ambulatorii vor fi inregistrate ş i raportate distinct. 

Art. 282 Evidenţa pacienţilor prezentaţi 1n ambulator se va ţ ine într-un registru de consultaţii 
scparat de cel al spitalului. 

Art. 283 Medicii de specialitate din ambulatoriul acordă  următoarele tipuri de servicii medicale: 
examen clinic; 
diagnostic; 
investigaţ i i paraclinice; 
tratamente; 
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Art. 284 Consultafia acordată  pacientului va fi efectuată  prin examinarea completă, utilizind 

mijloacelc pe care medicul le are la dispoziţie. Rezultatul acestei examinări se va concretiza prin 

formularea unui diagnostic complet (boală  de bază, formă  clinică, stadiu evolutiv, complica(ii, maladii 

asociate, capacitate de muncă). Se vor consemna deasemenea simptomele şi semnele esenţiale, 

caracteristice găsite la pacient, cu menţiunea că  acestea au mare valoare în cazuriIe de urgenţă  medico-

chirurgicală  şi în cele cu aspecte medico-legale. 

Art. 285 Persoanlul medical acreditat care acordă  asistenţă  medicală  in ambulatoriu are 

obligaţia să  acorde servicii de asistenţă  medicală  ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza 

biletului de trimitere, cu excepfia urgenţelor ş i afecţiunilor confirmate care permit prezenţa direet la 

medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. 

Art. 286 Programul din ambulatoriu se aprobă  de conducerea spitalului, este afişat în timp util la 

loc vizibil pentru infonnarea pacienţilor ş i nu se poate suprapune cu programul de gărzi. 

Art. 287 Investigaţfile paraclinice prescrise de medicii din ambulator in vederea stabilirii 
diagnosticului pot fi efectuatc de către laboratorul spitalului contra cost. 

Art. 288 Personalul medical din ambulatoriu are obligativitatea păstrării confidenţ ialităţ ii fală  
de terti asupra datclor de identificare ş i serviciilor medicale acordate asigurafilor; 

Art. 289 Serviciilor medicale vor fi asigurate 1n mod nediscriminatoriu asigurafilor; 

Art. 290 Pacienţilor li se va respecta dreptul la liberă  alegere a furnizorului de servicii medicale. 
Este interzisă  utilizarea materialelor ş i a instrumentelor a căror condifie de sterilizare nu este sigură; 

Art. 291 Personalul medical are obligaţ ia completării prescrip/Mor medicale conexe actului 
medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (inifiale); 

Anual va fi întocmit un plan de perfecţionare continuă  pentru personalul din ambulatoriu. 

Art. 292 Dcscrierea activitătii Ambulatoriului 

a. Primirea şi trierea pacientilor la receptia Ambulatoriului de spital: 
Toţ i pacienţ li care solicită  un serviciu medical în Ambulatoriu se vor adresa la recepfie. În acest sens, 
întregul personal al Ambulatoriului, dacă  este solicitat, este obligat să  îndrume pacientul către receptie. 

La recep/ie are loc în mod permanent: 
I. informarea directă  sau telefonică  a celor interesaţ i despre funcţionarea Ambulatoriului (ex: 

modul 1n care se acordă  asistenta medicală, serviciile medicale decontate de Casa de asigurări, 
serviciile medicale care se plătesc de către pacient, graficul de lucru al cabinetelor medicale, 
inclusiv oraml medicilor etc), 

2. programarea telefonică  sau in mod direct a pacienţiilor pentru medicul solicitat 
3. introducerea în baza de date a pac ienţilor. 
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Asistentul medical din ambulatoriu 
I. primeşte şi triază  pacientii în functic de documentul pe care aceştia il prezintă  la 

receptie sau in functie de dorinta expresă  a lor. 
2. incasează  plăti pentm diverse servicii medicale (când este cazul) 

b. Consultul medical de specialitate este acordat de către mcdici asistati de personal mediu sanitar 
(asistentc medicale). 

Consultul medical de specialitate constă  în: 
I. control posbinternare: pacientul are bilet dc externare din Spitalul Clinic de Obstetrica 

Ginecologie "Cuza Vodă" pe care este specificată  data controlului, 
2. consult medical de specialitate in vederea programării pentru internare: pacientul are bilet 

de trimitere pentru internare in Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologic "Cuza Vodă", dar 

numai medicul din Ambulatoriu stabileşte dacă  internarca este necesară  (in acest scop, medicul 
poate solicita în cadrul Ambulatoriului consultatii interdisciplinare sau investiga(ii), 

3. consult medical de specialitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau dc la un 
medic de specialitate din afara spitalului, 

4. consult medical la cererea pacientului, plătit integral de acesta. 

2. Atributii 

Art. 293 Personalul care lucrează  in Ambulatoriu integrat trebuie să-ş i insuşească  şi să  respecte 

tehnicile corecte de examinare, investigare şi de aplicarc a procedurilor şi tratamentelor medicale: 

Art. 294 Coordonator ambulatoriu integrat 
- intocmeşte anual programul de lueru pentru medicii care desfăşoară  activitate în ambulatoriu ; 
- Comunică  cu şefii de sectie şi coordonatori de compartimente pentru buna destăşurare a activitătil 

medicale şi a circuitului pacientului în spital; 
- Organizează  şi coordonează  activitatea medicală  din cadrul ambulatoriului, fiind responsabil de 
indeplinirea criteriilor de functionare a ambulatoriului in conformitate cu prevederile Legii 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătătii, republicată  cu modificările şi completările ulterioare ş i a normelor 
contractului cadru care reglementează  conditii le acordării asistentei medicale, a medicamentelor ş i a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
- Avizează  planul de activitate a asistentelor, infinnierelor, ingrijitoarelor întocmit de asistenta 
coordonatoare ; 
- Repartizează  medicii ş i asistentele pe cabinete ş i transmite asistentei coordonatoare pentru afişare; 
- Avizează  planul de dezinfectie curentă  şi terminală  a ambulatoriului; 
- Răspunde dc modul de utilizare a echipamentelor din ambulatoriu; 
- Răspunde de tntocmirea ş i respectarea procedurilor ş i protocoalelor specifice compartimentului pe care 
il coordonacază; 
- Verifică  şi răspunde de folosirea judicioasă  a medicamentelor ş i materialelor sanitare la nivelul 

ambulatoriului; 
- intretine un climat adecvat pentru acest sector — modul de adresabilitate intre medic-medic, medic-
asistentă  ş i in centrul atentlei va fi paceintul; 
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- Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico — sanitar din cadrul 

ambulatoriului; 
- Controlează  modul în care se aplică  codul de procedură  a sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale periculoase; 
- Se preocupă  de formarea profesională  a personalului din subordine; 
- Semnalează  managerului sau directorului medical orice problem apărută  in desfăşurarea activită(ii; 
- Conform prevederilor Ordin 1101/2016 are următoarelor atribuţii: 

a) organizează, controlează  şi răspunde pentru derularea activităţilor propriului compartiment, 
conform planului anual de supraveghere ş i limitare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale din unitatea 

sanitară; 
b) răspunde de activităţ ile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecţ iilor asociate asistenţei medicale, elaborată  de serviciul de prevenire a 
infec(iilor asociate ingrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţ ia în vigoare; 

c) răspunde dc raportarea la timp a infecţ iilor asociate asistenţei medicale aduse la cunoştinţă  de 

medicul curant; 
d) Supraveghează  efectuarea de către asistenta coordonatoare a triajului zilnic al personalului 

din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală  transmisibilă  către serviciul de prevenire a 
infecţ iilor asociate asistenţei medicale; 

e) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţ ii ş i de aplicarea ei, împreună  cu serviciul 

de prevenire a infecţ iilor asociate asistenţei medicalc ş i cu directorul medical; 
I) răspunde de elaborarca procedurilor şi protocoalelor de prevenire ş i limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pc compartiment. 
-Urmăreşte respectarea principiilor ş i normelor referitoare la protecţia datclor cu caracter personal. 

Art. 295 Asistent medical coordonator 

- Exercită  profesia de asistent medical in mod responsabil şi conform pregătirii profesionale ; 
-Organizeaza, coordonează  ,controlează  şi răspunde de activitatea personalului din subordine 
- Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine; 
- Asigură  indeplinirea dc către personalul din subordine a tuturor indicaţ illor date de către medici ; 
-Coordonează, controlează  ş i răspundc de calitatea activităţ ii desfăşurate de personalul din subordine ; 
- Asigură  sarcinile personalului mediu 1n preluarea promptă  a pacientelor, monitorizarea acestora ; 
- indrumă  şi sprijină  programarea şi efectuarea examenelor de specialitate indicate pacientelor din 
ambulatoriu; 
- Acordă  1ngrijire pacientelor ori de căte ori este nevoie şi ajută  personalul medical şi sanitar in ingrijirea 
pacientelor; 
- Verifică  aplicarea tratamentului indicat pacientelor; 
- Tine leuătura cu compartimentele din cadrul spitalului pentru rezolvarca problemelor, în vederea 
bunului mers al activităţ ii clinice; 
- Se va ocupa de păstrarea ş i circuitul documentelor medicale, răspunzănd de corectitudinea datelor pc 
care le consemnează  in documentele specifice de ingrijire ; 
- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor; 
- Are obligaţia de a verifica introduccrea în baza de date a tuturor operaţiunilor privind pacientele 
- Utilizează  ş i păstrează  in bune condiţii echipamentele ş i instrumentarul din dotare. 
- Asigură  funcţionalitatea aparaturii medicale; 
- Asigură  stocul de mcdicamente şi materiale; 
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- Controlează  modul in care medicamentele şi materialele sunt preluate de la farmacic şi magazie, 

păstrate, distribuite şi administrate; 

- Răspunde de dotarea ambulatoriului cu instrumentar, lenjerie, alte materiale necesare precum şi 
inlocuirea acestora în momentul uzării; 

Art. 296 Asistent medical 

- Exercită  profesia dc asistent medical in mod responsabil şi conform pregătirii profesionale ; 

- Primeşte pacientele şi ajută  la acomodarea acestora la condijiile din ambulator ; 

- Solicită  actele de identificare ale pacientului (carnet de identitate, carnet de asigurat) şi bilet de 

trimitere, dacă  este cazul; 

- Notează  datele de identitate în registrul de consultaţ ie; 

-Participă  la consultatie si execută  indicaţ ide medicilor cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice 

şi a tratamentului, 
- Asistă  şi ajută  medicul la efectuarea consultaţici medicale şi a unor manevre terapeutice; 

-Administrează  personal, când este cazul, conform indicaţidor medicale, medicamentele prescrisc 

pacientelor; 
- Prelevează  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic; 

- Prcgătcşte sala de tratamente, pansamente şi mici intervenlii; 

- Asigură  şi pregăteşte materialele sanitare şi medicaţ ia pentru manevrele terapeutice; 

- Cunoaşte şi respectă  etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico-chirurgical, după  folosire, 

în vederea sterilizării; 
- Utilizează  materialele sterile în condijii de maximă  securitate; 

- Sesizează  orice defecţiune apărută  la aparatura din dotare şi ia măsuri urgente pentru remediere; 

- Asigură  şi răspunde de ordinea şi curăţenia din Ambulator; 

Art. 297 Îngrijitoarc 

- Efectuează  zilnic curăţenia în condijii corespunzătoare şi de calitate a spaţ iului repartizat; 

- Asigură  ordinea şi curăţenia în Ambulator şi spajiile înconjurătoare; 

- Efectuează  aerisirea zilnică  a Ambulatorului; 

- Efectuează  curăţenia şi dezinfecţia curentă  a pardoselilor, pereţ ilor in sălile de tratament şi consukaţ ie, 

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 ginceologice conform instrucţ iunilor 

primite; 
- Transportă  lenjeria murdară  in saci speciali la spălătorie şi o aduce curată  în alţ i saci cu respectarea 
circuitelor funcţionalc cunoscute si tine evidenţa lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătoria 
unităţii; 
- Transportă  pe circuitul stahilit si cunoscut gunoiul, materialele contaminate în mod separat în saci 
(marcaji prin diferen(iere 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 
- indeplineşte toate 	 asistentei medicale privind Intreţinerea curăţeniei si dezinfecţ iei; 
- Va anunţa asistentul coordonator în cazul necesităţii efectuării dezinfecţiei si dezinsecţ iei 
- Pregăteşte spaţ ille pentru dezinfeeţ ia curentă  şi ciclică  sub supravegherea asistentei medicale; 
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- Respecta indicatiile primite privind conccntratia si modul de preparare a so utiiilor dezinfeetante , 
pastrarea in bune condiţ ii si manipularea dezinfectantelor si a materialelor de curatenie; 

Art. 298 Asistent social 

- analizează  la începutul programului de lucm foile de observaţie din ziva precedentă  în vederea 

preluării in evidenţa sa a tuturor gravidelor aflate în situaţie de risc social; 

- după  identificarea şi preluarea cazurilor sociale din unitate le sesizeaza către DGASPC prin fişa de 

Sesizare Caz. 
- intoemeşte documentaţia pentru fiecare caz identificat ca fiind cu risc social ş i realizează  demersurile 

de clarificare a situaţiei copilului; 
- informează  imcdiat gravida intcmată  fără  act de identitate cu privire la obligaţia prezentării actului de 

identitate in termen de 24 de ore de la intemare; 
- infonnează  gravida afiată  in situaţia dc risc social cu privire la faptul că  nu poate părăsi unitatea 

sanitară  fără  bilet de învoire sau fără  biletul de externare; 
- infonnează  gravida aflată  in situaţia de risc social intr-un limbaj clar şi accesibil cu privire la 

consecinţele legale ce derivă  din declararea unei identităţi false, sau pentru fals în declaraţii 

- informează  gravida cu privire la: 
1. obligaţia declarării naşterii copilului în temien de 15 zile dc la naştere; 

2. documentele necesare pentru declararea naşterii copilului: certificatul medical constatator al naşterii, 
actul de identitate al mamei, actul de identitate al declarantului, certificatul de căsătorie sau, dupa caz, 

hotărarea de divorţ  sau certificatul de divorţ  şi certificatele de naştere ale părinţilor; 

3. datele de contact ale serviciului de stare civilă  căruia trebuie să  i se adreseze pentru înregistrarea 

naşterii copilului; 
4. consecinţele nedeclărării naşterii copilului,; 
5. tipurile dc beneficii/servicii de care pot beneficia pentru ereşterea şi ingrijirea copilului; 
- solicită  în scris serviciului public comunitar de evidenţă  a persoanelor la care este arondată  unitatca 

sanitară  confinnarea veridieităţii datelor privind identitatea inscrise în Formularul-declaraţie, în situaţia 

in care gravida nu prezintă  actul de identitate in tennen de 24 ore de la internare; 
- solicită  in scris serviciului public de asistenţă  socială  de la domiciliul declarat sau, dupa caz, de la 
locuinţa declarată  a gravidei care se află  în situaţie de risc o informare cu privire la situaţia familială  a 
acesteia, inclusiv detalii cu privire la familia extinsă; 
- informează  în scris serviciul public de asistenţă  socială  de la domiciliul /locuinţa gravidei inregistrată  
ca fiind în risc social in cel mult 24 de ore de la externarea copilului in familie; 
- să  transmită  direcţ iei generale de asistenţă  social si protecţ ia copilului situaţ ia centralizatoare a copiilor 
pentru care a fost intoemit proces-verbal de constatare a părăsirii copilului în primele 5 zile ale fiecarei 
luni, 1n vederea identificării unei soluţii pentru preluarea acestora în cadrul sistemului de protecţ ie 
specială; 
- solicită  serviciului public de asistenţă  socială  de la domiciliul declarat sau, după  caz, de la locuinţa 
declarată  a mamei, sprijin pentru facilitarea menţ inerii relaţ iilor personale cu copilul care necesită  
spitalizare prelungită, dacă  constată  că  nu a menţinut legătura cel mult 7 zile; 
- redactează  procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului in unitatea sanitară  în 4 exemplare ş i 
procesul-verbal de constatare a revenirii părintelui în trei exemplare, alături de reprezentantul DGASPC 
ş i de cel al poliţiei ş i pune la dispoziţ ia reprezentantului DGASPC xerocopie după  certificatul 
constatator al naşterii copilului şi informaţ ii socio-medicale existente la acel moment despre copil ş i 
membrii familiei; 
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- asigură  informarea şi consilierea mamei in vederea iniţierii demersurilor legate de înregistrarea tardivă  
a naşterii; 
- informcaza în scris SPAS în vederea continuării ş i finalizării demersurilor legate de înregistrarea 

tardivă  a naşterii mamei şi ulterior, înregistrarea naşterii copilului; 

- asigură  informarea $i consilierea mamei în vederca realizării demersurilor legale necesare pentru 

eliberarea CI, în situaţ iile cănd Cl nu mai este valabilă, este furată  sau pierdută; 

- sesizcază  absenţa nemotivată  a mamei imediat telephonic ş i in maxim 24 de ore în scris DGASPC ş i 

organul de Poliţ ie competent in a căror rază  de competenţă  funcţ ionează  unitatea sanitară; 
- solicită  telefonic ş i in maxim 24 dc ore în scris SPAS informaţii despre mama care a părăsit unitatea 

sanitară  şi familia acesteia; 
- comunică  in scris, DGASPC in timp util, data la care copilul părăsit ar putea fi externat, ş i informaţ iile 

medicale relevante pentru stabilirea unci măsuri de protecţie corcspunzătoare nevoilor copilului la 

extemare; 
- comunică  in scris DGASPC 1n timp util, orice modifIcare care intervine in starea de sănătate a 

copilului şi care impunc continuarea procedurilor medicale de specialitate; 
- in situaţia in care asistentul social consideră  că  mama are nevoie de consiliere psihologică, solicit 

sprijinul psihologului din unitatea sanitară; 
- consiliază  ş i sprijină  părinţ ii in vederea menţinerii integrităţ ii familial şi prevenirii abandonului nou 

născutului in matern itate; 
- păstrează  ş i actualizează  în permanenţă, evidenţa cazurilor copiilor abandonaţ i în secţ iile de nou- 

născuţ i. a cazurilor de copii care prezintă  risc de abandon, femci gravide, mame cazuri socialc; 

- colaborează  cu reprezentanţii instituţillor guvernamentale ş i neguvernamentale la realizarea 

demersurilor în vederea integrării copilului în propria familie sau după  caz, instituirii unei măsuri dc 

protecţ ie. 

Art. 299 Psiholog 

- Efectuează  evaluare clinică, consiliere ş i terapie suportivă  pentru pacienţ i ş i personalul angajat; 

- Efectuează  evaluare clinică, consiliere in situaţ ii de criză  ş i asistare psihologică  pentru paciente şi 

consemnează  rezultatele în Foaia de Observaţ ie; 
- Efectuează  zilnic consiliere pentru creşterea aderenţei la tratament ş i modificarea stilului de viaţă; 
- Efectuează  consiliere pre şi post natală  ; 
- Efectuează  consiliere în vederea optimizării ş i dezvoltării personale; 
- indrumă, sDtuieşte şi rezolvă  conflictele ( pacient — pacient, pacient personal de îngrijire ş i asisten(ă  
medical); 
- Psihotcrapie de suport afectiv personal — familial, recomandări de specialitate pentru armonizarea 
relaţionării pacientelor cu familia ş i reciproc; 
- Consiliere individual — familială  ( toxicofIlie, tentative de suicidare, conflicte intrafamiliale, situatii de 
criză, stress, divorţ, şomaj, etc.) 
- Colaborează  cu personalul din conducerea unităţii pentru buna desfăşurare a activităţ ii spitalului; 

- Colaborează  cu personalul medical (şi nu numai) în cazul accidcntelor de muncă; 
- Colaborează  cu asistentul social; 
- Instruieşte personalul din unitate pe teme de comunicare ş i sănătate mentală; 
- Lunar intocmeşte rapoarte de activitate; 
- indrumă  stagiul de prcgătire al studenţilor la psiholouje, 
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- Îş i insuseste informaţ ii în domeniile socio-umane, precum şi de natura organ zatorică, financiară, 
securitatc a muncii; 

Art. 300 Kinctoterapeut 

- Utilizează  tehnici, exerciţ ii, masajul ş i procedee conform conduitei terapeutice ş i obiectivelor fixate, 
pe perioada internarii nou-nascutilor; 
- Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă  de nou-nascut ş i instruieşte apaninătorii 
sau persoanele implicate în ingrijirea nou-nascutului în aplicarea acelui program; 
- Stabileşte necesarul de echipament şi se implică  in procurarea acestuia; 
- Evaluează  şi recvaluează  1n timp progresele făcute de nou-nascut; adaptează  planul de tratament în 

funcţ ie dc evoluţ ia nou-nascutului; 
- Asistă  şi solicita implicarea — in programul dc kinetoterapie — personalului care nu este de specialitate 
(mama, asistent social, terapeut ocupaţional, logoped, ingrijitoare, mame sociale, asistent medical) 

Completează  permancnt în fişa de recuperare kinetică  toate procedurile utilizate pentru a putea fi 
evaluat pentru munca prestată; 

Art.301 Bioinginer 

- Răspunde de mentenanţa preventivă  pentru aparatura medicală  din spital sub directa coordonare a 
şefilor de secţie; 
- Asigură  monitorizarea tehnică  a inventandui de echipamente medicale prin complctarea fişei tehnice a 
dispozitivului medical ş i a jurnalului de utilizare ş i service; 
- Repară  echipamente/sisteme biomedicale la nivelul unitatii, conform dotărilor tehnice ale spitalului şi 
nivelului de autorizare, cu respectarca normelor de service în vigoare; 
- Face propuneri, pe cale ierarhică, care să  permită  realizarea unui management eficient al serviciilor de 
testare, calibrare şi reparare a echipamentului medical; 
- Colaborează  cu serviciile tehnice externe cu care spitalul are contract în ceea ce priveşte anunţarea 
defectelor ş i recepţ ia tehnică  a dispozitivului medical reparat; 
- Execută  lucrări de testarea performanţelor ş i siguranţei în funcţionarea echipamentului medical 
verificat/reparat de tehnicienii firmelor de service, conform cu nivelul de autorizare; 
- Constată  defecţ iunile sau abaterile de la regimul de funcţ ionare normală  a aparaturii medicale ş i 
execută  reglajele sau, după  caz, face demersurile necesare pentru reparaţ ii cât mai urgente; 
- Stabileşte gradul de uzură  al ansamblelor si subansamblelor aparaturii medicale ş i face propuneri 
privind repararea sau inlocuirea acestora; 
- Face propuneri, pe cale ierarhică, pentru necesarul de piese de schimb şi consumabile cât şi măsuri de 
cconomisire a acestora; 
- Participă  la activitatea de aprovizionare, oferte de preţ uri ş i relaţii cu furnizorii; 
- Execută  activitaţ i de infonnare a personalului medico-sanitar privind utilizarea şi intreţ inerca 
echipamentului medical în conformitate cu Legea 176/2000, privind utilizarea dispozitivelor medicale ş i 
in conformitate cu recomandările din manualelede utilizare ş i service: 
- Planifică, proiectează  ş i implementează  proceduri/standarde cerute de agenţii externe de acreditare şi 
licenţ iere, 
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Art. 302 Medic oftalmolog : 

-Examinează  oftalmologic toti prematurii sub 34 săptămâni, după  un protocol specitic, prestabilit, 1n 

vederea depistării complicaţ ilor oftalmologice ale prematurităţii; 
-Examinează  oftalmologic nou-născuţ ii peste 34 de săptămâni, la solicitarea medicului de salon sau a 

mcdicului şef secţ ie; 
-Examinează  pacienţii după  externare, conform protocolului - săptămânal, pănă  la vârsta de 40 de 

săptămâni de gcstaţ ie; 
-Examinează  ş i alţi nou-născuţi prematuri proveniţi din alte maternităţ i din regiunea Moldovei; 

-Efectuează  intervenlii operatorii specifice — laserterapie sau după  caz injectarea de avastin - cu 

urmărirea ulterioară  a acestor copii, până  la vărsta de 2 ani: 
- Are obligaţia de a creea o bază  de date din care să  reiasă  starea nou născutului conform fişei de 

urmărire a nou născutulu i.  

CAPITOLUL XV 

NUCLEU DE CERCETARE 

Art.303 Efectuarea de studii şi cercetări medicale in legatură  cu aplicarea de metode noi de 

investigaţ ii şi tratament. 

Art. 304 La încetarea activităţ ii in unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 

rezultatele şti inţ ifice ş i tehnice care au fost obţinute in unitate in cadrul unor lucrări finanţate din fonduri 

publice, pc o durată  de cel puţ in 5 ani, fără  acordul finanţatorului. 

Art. 305 Cercetatorii au obligatia să  prczinte periodic ş i oricând li se solicită  de către conducerea 
unitatii, rapoarte privind starca/stadiul proiectelor aflate în desfăşurare. 

Art. 306 Atribu(iile generale ale nucicului de cercetare sunt următoarele: 
a) Depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru obţ inerea de finanţareln cadrul programelor 

naţ ionale ş i internaţionale; 
b) Participarea la derularca contractelor de cercctare in cadrul studiilor multicentrice 

internaţ ionale/proiectelor căstigate în cadrul unor competiţii (depinde de cerinţele şi priorităţ ile şi 
termenele finanţatonlor); 

c) Comunicarea rezultatelor studiilor 1n cadrul unor man festări ştiinţ ifice naţ ionale şi interna(ionale; 
d) Publicarea rezultatelor studiilor in reviste/manuale sau tratate. 
e) Fiecărui cercetător îî revine obligaţ ia de a accesa trialuri clinice naţ ionale sau internaţionale ş i 

granturi naţ ionale şi internaţ ionalc numai după  comunicarea în scris a temei, obiectivelor, 
colectivului de cercetători ş i rczultate unnărite mamagerului spitalului, Com itettilu i Director şi 
Consiliului de Administraţ ie. Acesta va fi ş i modalitatea prin care se vor putea ob(ine fonduri pentru 
dotarea Nucleului de cercetare. 

f) Fiecărui cercetător îi revine obligaţ ia de a coagula colective de cercetare ş i toate protectele ş i temele 
de cercetare la inceperea studiului trebuie să  aibă  avizul Comisiei de Etică  a spitalului ş i trebuie 
precizat pentru fiecare studiu Consimţămăntul informat al pacientelor. 
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g) Echipele de cercetători t ebuie să  aibă  în componenţă  medici cu competentă  in domeniul de 

cerectare (ex. Competenţă  în ginecologie oncologică, medicină  matemo-fetală, histcrosocopie sau 

laparoscopie ginecologică). 

CAPITOLUL XVI 
COMPARTIMENTE FUNCTIONALE 

Compartimentelc funcţionale sc constituie pentru îndeplinirca atribuţiilor ce revin unitătii, cu 
privire la activitatea economico-fmanciara ş i administrativ-gospodărească. 

in Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Cuza Vodă" laşi sunt organizate servicii. birouri şi 

compartimente în funcţ ie de tipul activităţii destăşurate, şi anume: Serviciul fmanciar contabil, serviciul 
de resurse umane, serviciul achiziţii publice şi aprovizionare, serviciul de management al 
compartimentul juridic, compartimentul audit, compartimentul de statistică  şi informare medical, 
serviciul administrativ, compartimentul tehnic, compartimentul securitatea muncii, personal clerical. 

Art. 307 Serviciul Resurse umane, normare, organizare, salarizare. 

Serviciul R.U.N.O.S. asigură  cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unitălii, in vederea 
realizarii obiectivelor privind asigurarea unei stmcturi de personal funcţională, motivată  şi eftcientă, 
asociată  atât cu resursele financiare prevăzutc in bugetul de venituri şi cheltuicli, precum şi cu obligaţiile 
contractualcasumate în domeniul sănătăţii . 
Serviciul R.U.N.O.S. are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de muncă  şi 
salarizarea personalului, în concordanţa cu structura organizatorică  şi complexitatca atribuţ iilor 
pe domeniul de activitate pe care il reprezintă, în vederea realizării cu eficienţă  maximă  a obiectivelor 
unităţ ii sanitare şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor. 

Serviciul RUNOS are în principal următoarele atribuţii: 
1. intoemirea statului de funcţ ii conform 	in vigoare, 
2. intocmirea contractclor individuale de muncă  pentru personalul nou încadrat; 
3. Completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă  al salariaţilor potrivit prevederilor 

legale în domeniu; 
4. Ţinerea evidenţei salariaţ ilor, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale; 
5. intocmirea formelor privind modificările intervenite in contractele individuale de muncă  ale 

salariaţ ilor (promovat, schimbat funcţ ie, desfacerea contractului, e.t.c.); 
6. Eliberarea legitimaţ iilor persoanelor nou Incadrate in muncă  şi vizarea anuală  a legitimaţ iilor 

persoanelor angajate; 
7. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din unitate, 

conform legislaţ iei în vigoare; 
8. intocmirea şi aducerea la cunoştinţă  a fişei postului pentru personalul din subordine ş i verificarea 

existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte; 
9. intocmirea adeverinţelor cerute de legislaţ ia in vigoare în vederea pensionării; 
10. Eliberarea adeverinţelor salariaţ ilor in funcţie de necesităţ i; 
11. Participă  la fundamentarea Bugetului de venituri ş i cheltuieli al spitalului furnizând date de 

specialitate; 
12. intocmirea dărilor de seamă  statistice lunarc, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

personalul incadrat conform cerinţelor; 
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13. intocmirea dărilor de seamă  statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de 
salarii; 

14. Elaborarea conform reglementărilor legale în vigoare a documentaţ iel necesare pentru deblocarea 
cât mai rapidă  a posturilor vacante respectiv a documentaţiei privind suplimentările de posturi 
tntr-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară  destăşurării unui act medical de 
calitate; 

15. Transmiterea la C.N.A.S. a documentelor de asigurare de răspundere civilă  a certificatelor de 
membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele medii autorizaţ iile de liberă  
practică  in vedereaîncheierii contractului de furnizării de servicii medicale; 

16. Verificarca corectitudinii intocmirii pontajelor pentru fiecare salariat ; 
17. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii de conducere, gradaţii, 

spor pentru conditii deosebite, gărzi, indemnizatii, premieri anuale, indemnizaţ ii de asigurări 
sociale în conformitate cu legislatia în vigoare; 

18. intocmirea lunara a deelaraţiei unice D112; 
19. intocmirea lunara a declaratiei unice M500; 
20. intocmirea declaraţ iei privind evidenta nominală  a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi 

indemnizaţ ii şi a obligaţidor de plată  către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru concedii ş i indemnizaţii conform O.U.G.nr.158/2005; 

21. Urmarirea folosirii integralc a timpului de lucru de catre toti salariatii unitatii, efectuarea 
controlului prestarii muncii, atat in cadrul programului de lucru t  cât ş i în afara acestui timp 
(gărzi); 

Art.308 Serviciul financiar-contabilitate 

Serviciul Financiar-Contabilitate asigura evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiar contabile si 
de patrimoniu din unitate, precum si a resurselor financiare alocate, pe surse de finantare. 

Acest compartiment are în principal următoarele atribuţii: 
I. I. Organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevcderilor legale şi asigurarea efectuării 

corecte şi la timp a înregistrărilor; 
2. Răspunde de inregistarea in contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, 

datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor ş i cheltuiclilor în baze contabile de numerar şi de 
angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situatii lor financiare şi de elaborarea ş i 
fundamcntarea proiectului bugetului instituţiei; 

3. Organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarca măsurilor neecesare 
împreună  cu celelalte birouri şi servicii din unitate în ceea cc priveşte stocurile disponibile, 
supranormative, fără  mişcare sau cu mişcare lentă; 

4. Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispozitiile legale a dărilor de seamă  
financiar-contabile; 

5. Rarticiparea la sistemul inforinaţional al 	unnărind folosirea cît mai eficientă  a datelor 
contabilităţ ii; 

6. Asigurarea intocmirii, circulatiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 
inregistrăillor în contabilitate; 

7. Preocupare pentru informatizarea lucrărilor contabile; 
8. Organizarea evidenţei tchnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi; 
9. Organizarca inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor 

constatate; 
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10. Intocmirea lunara a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, 

paraclinice); 
11. Asigurarea îndeplinirii condniilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea şi reţinerea 

garanţiilor materiale; 
12. Asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

13. Asigură  respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul spitalului; 

14. intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat 
efectiv, pat ocupat, bolnav, etc., comparativ pe secjiile din unitate, analiza cauzclor care 

detennină  diferenţe şi propuneri; 
15. Analiza şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficientei utilizări mijloacelor 

materialc şi băneşti puse la dispozijia unităţii, luarea măsurilor necesare pentru evitarea 

cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune; 

16. intocmirea proiectelor bugetului de venituri şi cheltuieli şi unnărirea încadrării in bugetul 

aprobat pentru perioada curentă; 
17. Asigurarea efectuării corccte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de incasări şi 

plăji în numerar; 
18. intoemirea documentelor de acceptare sau de rcfuz a plăţii; 

19. Verificarea documcntelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conjinutului, legalităţ ii ş i 

oportunităţii operaţiunii; 
20. Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii avutului unităjii şi pentru recuperarea 

pagubelor produse; 
21. intoemirea formelor dc recuperare a sumelor care au fost eventual greşit plătite. 

22. Intocmirea raportărilor privind programele de sănătate şi a indicatoriloracestora; 

23. incasarea veniturilor.proprii şi urmărirea situaţ ici mişcării acestora; 

24. Facturarea serviciilor prestate terjilor; 
25. Verificarea tuturor operaţ iunile consemnate de Trezoreria Statului in extrasele de cont ş i 

sistemul de raportare FOREXEBUG; 
26. Efcctuarea plăţ ilor drepturilor băneşti ale salariaţ ilor şi colaboratorilor; 

27. Verificarea şi inrcgistrarea in contabilitate a documentelor care stau la baza operaliunilor de 

incasari ş i plăţ i; 
28. Asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, in limita 

creditelor aprobate; 
29. Urmărirea încasării contravalorii facturilor emise; 
30. intocmirea facturilor fiscale şi documentelor de plată  pentru operaţ iunile financiare, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

Art. 309 Serviciul achizitii aprovizionare 

Are ca obicct de activitate aprovizionarea un ităţ ii, prin achiziţie publică, cu produse, servicii sau lucrări, 

necesare desfăşurării activităp medicale, tehnice şi administrative, în conformitate cu dispozijiile legale 

in vigoarc privind achiziţia publică. 

Acest compartiment are în principal următoarele atribuţii: 
- elaborează  ş i, după  caz, actualizcază, pe baza necesităţilor transinise de celelalte compartimente, 

programul anual al achiziţiilor publice ş i, daca este cazul, strategia anuală  de achizijii; 
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elaborează  sau, dupa caz, coordonează  activitatea de elaborare a documentaţ iei de atribuire ş i a 

strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţ iei de concurs 

şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţ ilor transmise de compartimentele de specialitate; 

aplică  şi finalizcază  procedurile de atribuire; 

realizează  achizibile directe; 

constituie ş i păstrează  dosarul achiziţiei publice; 

indeplineşte obligabile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

- întreprinde demersurile necesare pentru inregistrareakeănnoirea/recuperarea înregistrării în 

SEAP sau recuperarca certificatului digital, dacă  este cazul; 

Art. 310 Serviciul de management al 

Pentru realizarea obiectului său de activitate, scrviciul de management al calităţ ii serviciilor de 

sănătate desfăşoară  următoarele activităţi principale: 
Serviciul de management al calităţ ii serviciilor de sănătate are ca principal obiectiv implementarea 

la nivelul unităţ ii sanitare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei 

pacientului. 
Rolul serviciului de management al calitatii constă  în planificarea, organizarea, coordonarca, 
îndrumarea metodologică  ş i monitorizarea activităţ ilor privind asigurarea şi imbunătăţirea continuă  a 

calităţ ii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului. 
- elaborarea, împreună  cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calităţii 

serviciilor de sănătate, precum ş i coordonarca ş i monitorizarea implementării acestuia; 

- evaluarea periodică  a stadiului de implementare a planului de management al calităţ ii serviciilor de 

sănătate ş i a nivelului de conformitate cu standardcle şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, 

adoptate de către ANMCS; 
- informarea periodică  a conduccrii şi a personalului din cadrul unităţ ii sanitare cu privire la nivelul de 

implementare a planului de management al calităţ ii serviciilor de sănătate ş i, după  caz, actualizarea 

acestuia; 
- coordonarea ş i monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a 

documentelor calităţii; 
- asigurarea instruirii ş i informării personalului din cadrul unităţ ii sanitare cu privire la organizarea ş i 
implementarea sistemului de management al calităţ ii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

- măsurarea şi evaluarea calităţ ii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea 
nivelului de satisfacţie a pacienţ ilor; 
- coordonarca ş i controlul activitătii de colectare ş i de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor 
ş i documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al 	serviciilor 
dc sănătate şi siguranţei pacientului, 
- coordonarea şi controlul activităţ ii de analiză, evaluarc ş i raportare a indicatorilor de monitorizare a 

conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS; 
- monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea 
cycnimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţ ii necesare pregătirii 

evaluării unităţ ii sanitare sau monitorizării nivelului de confomăitate cu standardele ANMCS; 
- coordonarea ş i participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor 

de audit clinic; 
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- indrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară  în activitatea de 
identificare ş i dc management al riscurilor; 
- asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţ ii serviciilor de sănătate ş i 

siguranţei pacientultri ş i participarea la elaborarca şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de 
sănătate la nivelul unitătii sanitare; 
- claborarea ş i inaintarea către conducerea unităţ ii sanitare a rapoartelor periodice conţinând propuneri 
ş i recomandări ca urmare a activităţ ilor desfăşurate ş i a rezultatelor obţinute; 
- monitorizarea elaborării, implementării ş i evaluării eficacităţii ş i/sau eficienţei procedurilor ş i 
protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale. 

Art. 311 Compartiment juridic 

Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalităţii tuturor aspectelor legate de 
activitatea unităţii precum si urmarirea reglementarilor cu caracter normativ. 

- Apără  drepturile ş i interesele legitime ale unitătii; 
- Consultă  legislaţia în vigoare, o aduce la cunoştinţă  conducerii în vederea cunoaşterii ş i respectării 
acesteia, urmăreşte apariţia actelor normative şi repartizează  legislaţ ia specifică, conducerii ş i 
compartimentelor interesate; 
- La delegarea conducerii unitălii, redactează  opinii juridice cu privire la aspeete legale ce privesc 
activitatea unităţ ii; 
- Avizează  la cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială  a unităţ ii, precum ş i 

orice alte acte juridice; 
- inainte de avizare ş i contrasemnare, verifică  legalitatea actelor cu caracter juridic ş i administrativ 
primite; 
- in condiţ iile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul 
juridic va formula un raport de ncavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în 
vederea refacerii actului; 
-intocmeşte ş i avizează  documentele cu caracter juridic din cadrul serviciului RUNOS; 
-La cererea conducerii, redactează  cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, precum 
şi orice alte asemenea cereri; 
- Formulează  răspunsurile la interogatoriu în colaborare cu serviciile competente; 
- Elaboreză  şi prezintă  conducerii, ori de căte ori apreciază  că  este necesar, propuneri privind necesitatea 
exercitării căilor de atac împotriva hotă rărilor judecătoreşti; 
- Elaboreză  şi prezintă  conducerii, ori de căte ori apreciază  că  este necesar, propuneri de soluţ ionare pe 
cale amiabilă  a litigiilor; 
- Exercită  căile ordinare ş i cxtraordinare de atac Impotriva hotărărilor judecătoreşti; 
- işi exprimă  punctul dc vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; 
- Are obligatia să  instrumenteze temeinic cauzele în care asistă  sau reprezintă  unitatea, să  sc prezinte la 
termene la instanţele de judecată  sau la organele de urmărire penală  ori la alte institutii, să  manifeste 
conştiinciozitate ş i probitate profesională, să  pledeze cu denmitate faţă  de ,judecător şi de părţ ile 1n 
proces, să  depună  concluzii orale sau note de şedinţă  ori de căte ori consideră  necesar acest lucru sau 
instanţa de judecată  dispune in acest sens. 
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-Semnalează  în seris, conducerii şi compartimentelo interesate şi face propuneri, cu privire la 

deficenţele constatate ca urmare a hotărărilor judecătoreşti pronunţate în litigiile in care unitatea este 

parte. in vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor defieenţe; 
- La cererea conducerii, redacteaza acte juridice, atestarea identitaţii părţilor, a consimţămăntului, a 

conţinutului ş i a datei actelor incheiate care privesc unitatea. 
- La solicitarea conducerii intocmeşte proiectele oricăror acte cu caracter juridic pentru îmbunătăţirea 

activităii în domeniile specifice; 
- Delegat de manager, asigură  asistenţă, consultanţă  şi reprezentarea juridică  a 

- Semnează  la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanatc de 

unitate. 
- Solutionează  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, adresele ş i sesizările primite de la 

salariaţ i, terţe persoane fizice, alte unităţi sanitare, organizaţ ii patronale ş i sindicale, precum ş i cele 

transmise Ministerului Sănatăţii, DSP laşi, CJAS laşi,ş i alte instituţ ii şi autorităţ i ale statului, adrese, 

sesizări care intră  în competenţa compartimentului 
- La cererea conducerii, reprezintă  ş i apără  interesele unităţ ii în faţa organelor administraţ iei de stat, a 

instanţelor judecătoreşti, precum ş i în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date 

de către conducerea unităţ ii. 
- Colaborează  cu instituţ ille de control la soluţionarea contestaţ iilor adresate spitalului; 

- Se prcocupă  de obţincrea titlurilor executorii ş i sesizarea directorului financiar contabil în vederea 
luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de crcanţă, iar pentru rcalizarea 

altor drepturi, sesizează  organul de executare silită  competent. 
- Participă  la elaborarea regulamentului intern, regulamentului de organizarc ş i funeţ ionare, a codului de 

conduită, aducand la cunoştinţă  conducerii dispoziţiile legale care trebuic respectate în acest caz; 
- Nu se pronunţă  asupra aspectelor economice, tehnice, sau de altă  natură  cuprinse în documentul avizat 
ori semnat; 
- are obligaţia să  restituie actele ce i-au fost incredinţate; 
- Va ţ ine evidenţa la: 
- intrările ş i ieş irile de corespondenţa juridică  numerotate ş i datate; 
- registrul de evidenţă  privind orice situaţ ie litigioasă  cu care a fost sesizat; 
- registml de evidenţă  privind avizele scrise - datate şi numerotate; 
- registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de el cu privirc la identitatea părţilor, a conţ inutului ş i 
a datei actelor. 
- Intocmcşte periodic (anual), precum şi la solicitarea conducerii, rapoartele şi lucrările de sinteză  
privind dosarele in care unitatea are calitatea de parte procesuala, precum şi rapoarte cu privire la orice 
alte aspecte ale activităţ ii desfăşurate în cadrul compartimentului; 
- intocmeşte toate actele administrative pentru Consiliul de Administraţ ie; primeşte şi transmite 
corespondenţa pentru CA, organizează  sedinţele CA ( convocări, pregătiri de materiale); redactează  şi 
transmite hotărările CA: arhivează  toate documentele privind activitatca CA. 
- Identifică  riscurile inerente activităţ ii şi Intreprinde acţ iuni care să  menţ ină  riscurile in limite 
acceptabile; 
-indepl ineşte orice lucrări cu caracter juridic delegate de conducerea unităţii 
- Se ingrijeşte de păstrarea în bune condiţ ii, de siguranţă  ş i confidenţialitate, a doeumentelor rezultate in 
urma activităţ ii, precum şi de arhivarea în condiţii de securitate a acestor documente, conform 
tertnenelor legale; 
in ceea ce priveşte activitatca de control intern/managerial colaboreaza cu Comisia de monitorizare. 
coordonare ş i Indrumare metotologică  pentru : 
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- identificarea obiectivelor specifice ale compartimentului şi a oblectivclor derivate din obiectivele 
generale ale unităiii, acordând sprijinul necesar pentru realizarea acestei activităţ i ; 
- identificarea acţiunilor şi activităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor specifice; 
- stabilirea procedurilor care trebuie aplicate la nivelul compartimentului in vederea realizărli sarcinilor 
de serviciu ; 
- identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ş i 
stabilirea acţ iunilor care să  menţ ină  riscurile in limite acceptabile ; 
- inventarierea documentelor ş i fluxurilor de infonnaţii, care intra/ies din compartiment, procesările care 
au loc, destinaţ iile documentelor, fluxurilor de comunicare între compartimentent şi celelalte 
compartimente din unitate cu nivelele ierarhic superioare de management ş i cu alte unităţ i publice ; 
- monitorizarea realizăril obiectivelor specifice compartimentului, analizand activităţile ce se desfăşoară  
în cadrul compartimentului/ măsurarea şi inregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, 
identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective ; 
- evaluarea realizării obiectivelor specificeale compartimentului ; 
- aplicarea măsurilor pentru imbunătăţirea sistemului de control inter/managerial în cadrul 
compartimentului. 

- implementarea măsurilor cuprinsc in Planul de implementare a măsurilor de control pentru 
riscurile semnificative aprobat de către manager şi transmis de către sccretariatul tehnic al Comisici de 
monitorizare 
- Respectă  etica ş i deontologia profesici de consilier juridic; 
- Răspunde de indeplinirea cu profesionalism, prompt, corect ş i cu loialitate a sarcinilor de serviciu; 
- Raspunde de corectitudinea infonnatiilor puse la dispozitia celor care etaboreaza strategia si politica 
unitatii. 
- Răspunde de hoLărările nefavorabile date dc instanţele judecătoreşti ca unnare a netndeplinini din 
culpă  ( neglijenţă, omisiune, impruden(ă) a atribuţ iilor de serviciu; 
- Semnalează  organelor competente cazurile de aplicare neuniformă  a actelor normative şi cănd este 
cazul face propuneri corespunzătoare. 
- Răspunde de păstrarea secretului profesional cu privire la cauzele ce îi sunt incredintate (cu excep(ia 
cazurilor prevăzute expres de lege). 
- Foloseşte datele ş i informaţ iile la care are acces numai in scopul luării unor decizii cu privire la 
indeplinirea atribuţ illor funcţ iel salc, fără  a le utiliza 1n nici un alt scop; 
- la toate măsurile pentru a păstra caracterul confidenţlial al datelor şi informaţiilor la carc are acces prin 
natura atributiilor funcţiei salc; 
- La nivelul compartimentului juridic , urmăreşte existenţa şi aplicarea corectă  a procedurilor de lucru 
care să  asigure realizarea 	in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor; 
- Respectă  normele de disciplina muncii impuse de unitate; 
- Se preocupă  in permanentă  de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educaţ ie continuă  ş i conform cerinţelor postului participă  la cursurile de perfecţionare ; 
- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, 
utilizarea internetului etc.). 
- Răspunde de informarea imediată  a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în functionare a 
echipamentului cu care îş i desfăşoară  activitatea. 
- Mentine relatii corecte, colegiale ş i colaborează  cu colegii; 
- Va folosi integral timpul de muncă  în interesul serviciului; 
Conform Legii 481/2004 — privind protecţ ia civilă  : 

- să  respecte normele, regulile ş i măsurile de protec e civilă  stabilite; 
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- să  participc la instruiri, cxerciţii aplicative ş i aleite forme de pregătire; 

- Răspunde şi respectă  normele privind situatiile de urgenta confonn Legii 307/2006 si cele privind 
securitatea si sanatatea in munca confonn Legii 319/2006; 
- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit în legislaţ ia amintită, aducând la 

cunoştinţă  managerului orice defecţ iune de natură  să  constituie un pericol; 

- Efectuează  controlul medical periodic; 
- Are obligaţ ia de a semna zilnic in condica de prezenţă  cu menţ ionarea orei de venire ş i de plecare din 

serviciu; 
- Va respecta graficele de planificare a concediilor de odihnă  ; 

Art. 312 Compartimentul de audit. 

Obiectivele auditului public intem sunt: 

-Elaborează  proiectul planului anual de audit public intern ; 
-Certifică  trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară  al instituţ iei publice, prin 

verificarea legalităţii, realităţ ii ş i exactităţ ii evidenţelor contabile şi al actelor financiarc ş i de gestiune; 

-Certificarea se face înaintea aprobării de către manager a bilanţului contabil şi a contului de execuţ ie - 

bugetară  ş i este insoţită  de raport de audit; 
-Auditcază, cel puţ in o dată  pe an, sau ori de cate ori este solicitat de manager, fără  a se limita la 

acestea, următoarele: 
• angajamentele bugetarc şi legale din care dcrivă  direct sau indircct obligaţ ii de plată; 
• plăţ ile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 
• vânzarea, gajarea, concesionarca sau inchirierea de bunuri din domeniul public sau privat al 

unitatii; 
• constituirea veniturilor unitatii, în conformitate cu legislaţia specifică  in vigoare; 
• sistemul de finanţare al unitatii; 
• sistemul contabil ş i fiabilitatea acestuia; 
• sistemul de luare a deciziilor; 
• sistemul de conducere ş i control, precum ş i riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
• sistemul informatic; 
• sistemul juridic; 

-Desfăşoară  audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în 
planul de audit intern, in baza ordinului de serviciu emis de către manager; 
-Să  îşi perfecţioneze pregătirea profesională  prin studiu individual al legislaţ iei cât si prin frecventarea şi 
absolvirea unor cursuri de specializare la care este trimis de către instituţie 
-in timpul îndeplinirii misiunilor de audit, ori de câte ori consideră  necesar, să  prezinte în scris şefului 
ierarhic, solicitarea de efcetuare a unei expertize tehnice de specialitate; 
-Are acces la toate datcle ş i infonnaţ iile pe care le consideră  relevante pentru scopul ş i obiectivele 
precizate in ordinul de serviciu; 
-Poate solicita date, informaţ ii, precum şi copii ale documentelor certificate pentru confonnitate, de la 
persoanele afiate in legătură  cu structura auditată, iar acestea au obligaţ ia de a le pune la dispoziţ ie la 
data solicitată; 
-In desfăşurarea activităţii are ca obiectiv : 

• asiuurarea obiectivă  ş i consilierea destinate să  Imbunătăţească  sistemele ş i activităţile unitatii;. 
-Respectă  secretul ş i confidenţ ialitatea activităţ ii sale, in condiţ ille legii; 
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-Auditorii interni claborează  un proiect de raport de audi public intern la sfarşitul fiecărei misiuni de 

audit public intern; 
- Tine evidenţele, rapoartele de audit în termenul legal şi le arhivează, conform normelor legale 
- Informeaza Compartimentul de audit din cadrul CJ laşi despre recomandările neinsuşite de către 

managerul unităţii precum şi despre consecinţele acestora ; 
- Raportează  anual la CJ Iaş i -Raportul anual al activităţii de audit public intern până  la finele 

trimestrului I pentru anul precedent ; 
- in cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează  imediat managerului ; 

- Raportează  periodic managerului unităţii precum şi structurii de audit public intem din cadrul CJ Iaşi, 

constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit ; 

Art. 313 Compartimentul de Statistică  şi Informare Medicală  

Reprezintă  compartimentul unităţii care verifică  ş i centralizează  datele statistice introduse in 

aplicaţia electronică  a unităţii şi efectuează  toate raportările statistice neeesare in domeniul medical. 
Acest compartiment are în principal următoarele atribuţii: 

I. intocmeşte situaţ iilc statistice de raportare a serviciilor medicale contractate ale spitalului (lunar, 

trimestrial, semestrial, anual) către SNSPMPDS Bucureşti şi CJAS Iaşi prin: 

a. generarea fişierelor şi transmiterea lunară, in format electronic, din aplicaţia electronică  a 

spitalului in aplicaţia DrgNaţional, către SNSPMPDS Bucureşti a cazurilor externate/rezolvate 

(spitalizare continuă  şi de zi ) pentru perioada pentru care se face raportarea; 

b. generarea fi5ierelor şi transmiterea, in format electronic, din aplicaţ ia electronică  a spitalui in 

aplicaţ ia DrgNational, către SNSPMPSDB trimestrial, anual a cazurilor neconfirmate din 

punctul de vedere al datelor clinice şi medicale, pentru care se solicită  reconfirmarea, conform 

legislaţiei în privinţa reconfinnării cazurilor; 

c. generează  fişiere şi transmite lunar, precum şi regularizările trimestriale şi anuale, către CJAS 

laşi, din aplicaţia electronică  a spitalului, compatibilă  cu aplicaţ ia SIUI, in vederea decontării 

serviciilor medicale, fişierele cu cazurile realizare in spitalizarea continuă  (acuţi — DRG, 

cronici) şi spitalizarea de zi aferente cazurilor externate/ rezolvate în perioada pentru care se 

face raportarea; 

d. generează  şi transmite lunar către CJAS laşi din aplicaţia electronică  a spitalului, compatibilă  cu 

aplicaţia SIUI, în vederea decontării serviciilor medicale, fisierele pentru serviciile clinice 

pentru perioada pentru care se face raportarea; 

e. generează  şi transmite lunar către CJAS laşi din aplicaţia electronică  a spitalului, compatibilă  cu 

aplicaţia SIUI fişierele privind concediile medicale pentru perioada pentru care se, face 

raportarea; 

2. intoeineşte situaţ iile statistice, lunar, trimestrial, semestrial şi anual, in vederea raportării şi 

decontării datelor solicitate de către: CJAS Iaşi, SNSPMPDS Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, 

2 5. M. 2072 



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

"Cuza Voda" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	183/219 

Institutul National de Sta istică, DSP laş i, ISP laşi CJ laşi şi alte unităţi cu care colaborează  şi 

solicită  date statistice, aprobate de managerul unităţii.  
3 intocmeşte situaţiile statistice solicitate de către al e unităţ i cu carc colaborează  şi sohcită  date 

statistice, aprobate de managerul unităţii; 
4 Raportează  zilnic toate serviciile medicale efectuate de medicii din spital şi ambulatoriu de 

specialitate în aplicaţia CEAS a CNAS; 

5 Raportează  zilnic toate serviciile medicale efectuate de medicii din spital şi ambulatoriu de 

specialitate în aplicaţia DES a CNAS; 
6 Verifică  şi unnareşte zilnie, cu ajutorul aplicaţidor electronice ale spitatutui, calitatea datelor  

colectate, indentificând factorii carc influenţează  / afeetează, calitatea datelor verificate. 

7 Analizează  riscurile şi aduce la cunoştinţă, păna in 72 ore, orice inadvertenţă  ce va duce la 

invalidarea serviciilor medicale: managerului unităţii, şefdor de secţie, coordonator, medicului 

curant; 
8 Calculcază  indicatorii statistici de performanţă  ai managementului realizaţi din spital şi ambulatoriu 

integrat, trimestrial, semestrial, anual şi îi transmitc: managerului, directorului medical, şefilor de 

secţie spre analiza activităţii medicale a unităţii; 

9. Arhivează  la sfirşitul fiecarei luni Foile dc observaţie şi Centralizatoarele serviciilor medicale 
cliniec din ambulatoriu de specialitate, prin proces verbal de predare primirc la arhiva spitalului; 

10. Păstrează  confldenţialitatea datelor colectate ş i transmise in conformitate cu legile în vigoare. 

Art. 314 Compartimentul cu atributii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

Răspunde potrivit legii, de indrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de 
prevenirc ş i stingere a incendiilor în cadrul spitalului. 

Atribuţ iile cadrului telmic/personalului de specialitate cu atribuţ ii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor sunt următoarele: 
- elaboreaza programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor in domeniul de 
activitate a autorităţ ii respective; 
- face propuneri de reglementări tehnice ş i organizatorice a activităţ ii de apărare împotriva incendiilor 1n 
domcniul specific; 
- controlează  modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, in cadrul 
unităţ ii; 
- claborează  şi supune spre analiză  managerului, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare 
împotriva incendiilor din domeniul de activitate; 
- analizează  anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă  private din 
unitate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor ş i face propuneri de optimizare a acestora; 
- elaborează  ş i Inaintează  spre aprobare programe de informare ş i educaţ ie specifică. 
- să  asigure activitatea de dotare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, urmărind: 

-să  indrume ş i să  controleze asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, în 
conformitate cu O.MAI nr 163/2007 Cap. V art 123-143 anexcle 5-6 ş i cu celelalte acte cu caracter 
normativ în vigoare ş i să  ia măsuri în mod operativ de inlăturare a deficienţelor constatate; 
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-să  controleze prin sondaj modul de intretinere ,revizie, repararc şi improspătare a acestora, în 

vederea asigurării bunei lor funcţionăn; 
-să  participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează  in cazul izbucnirii unui incendiu şi să  

urmărească  includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în 

actele de constatare a acestuia; 
-să  informeze conducerea unităţii asupra constatării şi a măsurilor luate in urma cercetării 

efectuatc şi să  facă  propunerile necesare; 
-să  urmărească  cum se asigură  aprovizionarea cu mijloace de apărare impotriva incendiilor; 
-să  intocmească  dupa caz şi să  supună  spre aprobarea conducerii spitalului proiecte de 

instrucţiuni privind imbunătătirea activităţ ii de dotare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor; 
propună  sanctionarea celor ce se fac vinovaţ i de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de 

apărare impotriva incendiilor. 

Art. 315 Compartimentul cu atributii în domeniul securităţii ş i sănătăţii în muncă  are in principal 

unnătoarele atributin 
- difuzează  în unitate, după  ce au fost aprobate de către manager instrucţ iuni proprii pentru completarea 
ş i aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate in muncă, ţinând seama de particularităţ ile 
activităţ ilor ş i ale unităţ ii, precum ş i ale locurilor de muncă  
- verifica insuş irea şi aplicarea de către toţ i lucrătorii a măsurilor prevăzute in planul de prevenire ş i 
protecţ ie, a instrucţ iunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţ ilor ce le revin în domeniul 
securităţ ii ş i sănătăţ ii în muncă  stabilite prin fişa postului; 
- intocmeste un necesar de documentaţ ii cu caracter tehnic de informare ş i instruire a lucrătorilor in 
domeniul securităţii ş i sănătăţ ii în muncă; 
-asigură  informă rii ş i instruirii lucrătorilor in domeniul securităţ ii şi sănătăţ ii în muncă  şi verifică  
insuş irea ş i aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite; 
-răspunde de luarea măsurilor pentru asigurarea de materiale necesare informării ş i educării salariaţilor : 
afişe, pliante, filme, diafilme şi altele asemenea cu privire la sănătatea ş i securitatea în muncă; 
- participă  la identificarea ş i evaluarea factorilor de risc, pc locuri de muncă; 
- ţ ine evidenţa zonelor cu risc ridicat ş i specific prevăzute la art. 101-107; 
- stabileşte zonele. care necesită  semnalizare desecuritate ş i sănătate in muncă, 
-stabileste tipul de semnalizare necesar ş i amplasarea conform prevederilor "Hotărâni Guvemului nr. 
971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 
-tine alaturi de serviciul extern evidenţa meserillor ş i a profesiilor prevăzute de legislaţ ia specifică; 
pentru care este necesară  autorizarea exercitării lor; 
-tine evidenta posturilor de lucru care necesită  examene medicale suplimentare; 
-tine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită  testarea 
aptitudinilor ş i/sau control psihologic periodic; 
- monitorizcaza funcţ ionarea sistemelor ş i dispozitivelor de protecţ ie, a aparaturii de măsură  şi control, 
precum şi a instalaţ tilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor in mediul de muncă; 
- verifica starea de funcţ ionare a sistemelor de alannare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum- ş i a 
sistemelor de siguranţă; 
- efectueaza controale interne la locurile de muncă, Cli informarea, în scris, a managerului asupra 
deficientelor constatate ş i asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 
-tine evidenta echipamentelor de muncă  ş i urmăreste ca verificările periodice ş i, dacă  este cazul, 
Incereările periodice ale echipamentelor de muncă  să  fic efeetuate de persoane competente, conform 

	 , 2 5. MAI. 1(22 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Voda" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	185/219 

prevederilor din Hotărărea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate ş i sănătate 

pentru utilizarea în muncă  de către lucrători a echipamentelor de muncă; 
- identifica echipamente individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi 

intoemirea necesarului de dotare alucrătorilor cu echipament individual de protecţ ie, conform 

prevederilor Hotărării Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţ ie la locul de muncă; 

- urmăreste Intreţ inererea. manipularea ş i depozitarea adecvata a echipamentelor individualc de protecţ ie 

şi a iniOCIlirii lor la termenele stabilite, precum ş i in celelalte situaţ ii prevăzute de Hotărărea Guvernului 

nr. 1.048/2006; 
- participă  la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177; 
- Intocmeste evidenţe conform competenţelor prevăzute la art. 108-177; 
- claborează  rapoarte privind accidentele de muncă  sufcrite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu 
prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 
- urmăreste realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control ş i 
al cercetării evenimentelor; 
- Prezintă  documentele şi dă  relaţ ii solicitate de inspectorii de muncă  in timpul controlului ş i al cercetării 

accidentelor de muncă; 
- Propunc, la solicitarea inspectorilor de muncă, salariaţii care participă  la efectuarea controlului ş i al 
cercetării accidentelor de muncă; 
- colaboreaza cu reprezentanţ ii lucrătorilor, scrviciile externe de prevenire ş i protecţ ie, mcdicul de 
medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire ş i protecţ ie; 
- intomneste necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţ ilor de sănătate ş i securitate in 
muncă; 
- ţ ine evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmărirea ca verificările ş i/sau 
incercărilc periodice ale echipamentelor de muncă  să  fie efectuate la timp şi de către persoane 
competente ori alte activităţ i neccsare, potrivit prevederilor Hotărâni Guvernului nr. 1.058/2006 privind 
cerinţele minime pentru imbunătăţirea securităţ ii ş i protecţia sănătaţ ii lucrătorilor care pot fl expuş i unui 
potenţ ial risc datorat atmosferelor explozive; 
-indeplineşte alte activitaţ i necesare/specifice asigurării securităţh ş i sănătăţh lucrătorilor la 10Clij de 
muncă . 
-solicită  Inspectoratului teritorial de Muncă  autorizarea funcţionării unitMii din punct de vedere al 
securităţh Şi sanatăţh în muncă, menţ ine condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia ş i cere 
revizunea acestcia în cazul modificăni condihilor iniţ iale în care a fost emisă; 
-participă  la şedintele Comitetului pentru Sanatate şi securitate in muncă. 
-raportează  periodic îndeplinirea măsurilor privind planul de prevenire şi protecţ ie către conducerea 
spitalului ş i către instituţiile abilitatc; 
-ţ ine evidenţa locurilor de muncă  cu condiţii deosebite : vatămătoare, grele, periculoase, precum ş i a 
accidentelor de muncă  şi bolilor profesionale; 

Art. 316 Directorul administrativ are în subordine directă  următoarele: 
• Serviciul administrativ; 
• Bloc alimentar: 
• Spă lătoria. 

n 2) 
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Art. 317 Atributii director administrativ : 
- Planifică,organizează  ş i supervizează  activitatea departamentului administrativ elmic 

- Organizează  şi coordonează  activitatea privind situartile de urgenţă  ; 
- Organizează  coordonează  activitatea de PSI ş i SSM ; 
- Răspunde de parcul auto; 
- Responsabil pe unitate cu prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- Organizează, îndrumă  şi răspunde de elaborarca documentatiei tchnice şi realizarca planurilor de 

investiţii, reparaţ ii capitale şi curente, mentenanţa echipamentelor din cadrul spitalului, de 
aprovizionare, potrivit reglementărilor legale; 
- Coordoneaza ş i răspunde de derularea corectă  ş i la timp a contractelor de mentenanta, reparatii a 
echiparnentelor din dotatea spitalului ; 
-Unnăreşte corelarea planului anual de achizitii cu încadrarea in creditele bugetare ale unităţii şi cu 

asigurarea aprovizionării ritmice, pentru reducerea consumurilor ş i optimizarea stocurilor matcriale dar 

şi pentm buna desfăşurarc a activitătii medicale; 
-Avizează  listele de dotari independentc ale spitalului; 
-Urmareste ş i răspunde de verificarea situartilor de lucrări prezentate, în vederea avizării plăţii lucrărilor; 

- Face personal sau deleagă  persoane din subordine pentru recepţ ia lucrărilor incheiate ş i ihtocmeşte un 

raport trimcstrial ; 
-Indrumă  şi controlează  activitatea administrativ-gospodărcască  a unităţ rt şi propune măsurile nccesare 

pentru intreţ inerea, modernizarea sau schimbarea utdajului gospodăresc; 
-la măsurile necesare privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale 

de oriec gen, pentru gospodărirea economicoasă  şi asigurarea integrităţii lor; 
-Asigura măsurile necesarc pentru utilizarca inventandui administrativ in condiţ ii de eficienţă  maximă; 

- Răspunde ca toate bunurtle mobile ş i imobile, proprietate a instituţ iei, să  fie utilizatc legal ş i să  nu fie 

instrăinate sub nici o formă  fără  aprobarea conducerii. 
- Acordă  asistenţă  tehnica tuturor compartimentelor din spital, la cererea acestora; 
-Unnăreşte din punct de vedere administrativ, buna funcţ ionare a tuturor compartimentelor, igienizarea 
locurilor de muncă; 

Cu privirc la sistemul de control intern managerial: 
- Stabileşte procedurile ce trebuie urmate /aplicate în vederea realizării sarcinilor de servieiu dc către 

personalul din subordine în limita competenţei ş i a responsabilităţ ilor specilice; 
- Identifică  riscurile activităţ ilor din compartiment şi intreprinde acţ iuni care să  menţ ină  riscurile în 

limite acceptabile; 
- Monitorizează  activităţile ce se desfăşoară  în cadrul compartimentului (cvaluează, măsoară  şi 

ihregistrează  rezultatele, le compară  cu obiectivelc, identifică  abaterile, aplică  măsuri corective, etc), 
- Informează  prompt managerul cu privire la rezultatele verificărilor ş i altor acţ iuni derulate 1n cadrul 

serviciului. 
- Stabileşte atriburtile care vor fi prevăzute in fişa postului pentru personalul din subordine. pe care le 
inainteaza spre aprobare managerultd.ln conformitate cu reglementărtle legale în vigoare; 
- intocme5te fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului din subordine; 
-la măsurile necesare, potrivit dispoziţ iilor legale, pentru asigurarea condiţ iilor corespunzătoare dc 
muncă, prevenirea accidentelor şi imbolnăvirilor profesionale; 
-Urmăreste ş i răspunde de intreţ inerea instalaţ illor de tratare prin decontaminare termică  din incinta 
un dăţ i i san dare; 
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-Verifică  respectarea condiţiilor tehnice stipidate în contractul încheiat cu operatorii economici care 
prestează  activităţ ile de tratare, transport şi eliminare finală  a deşeurilor medicale periculoase, astfel 

încât să  demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri nepermise sau 

climinării necorespunzătoare a acestora. 
- intocmeste rapoarte periodice de activitate; 

Art. 318 Serviciul administrativ 

Are ca obiect de activitate administrarea ş i conservarea patrimoniului unităţ ii, asigurarea condăillor de 

hrană  ş i cazare pentru bolnavii intemaţi, intretinerea curăţeniei, organizarea sistemului de pază  al unităţii 

etc. 
- intocnneste propuncrile pentru planul dc investiţ ii si reparaţ ii capitale pentru imobilele, instalaţiile 
aferente si celelalte mijloace fixe necesare activităţă  de administraţ ie a unităţ ii si urmăreste îndeplinirea 
acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăsurarea 
acestora; 
- intoemeste planul de intreţinere si reparaţ ii curente sau construcţă  al cladirilor, pe care îl supune spre 
aprobare Managerul unităţii si Comitetului Director; 
- Asigură  ş i răspunde de montarea şi funcţ ionarea instalaţă lor de semnalizare şi avertizare pe călle de 
acces din incinta spitalului; 
- Analizează, face propuneri ş i ia măsuri pentru utilizarea raţională  a materialelor de consum cu caracter 
administrativ; 
- Asigură  oblinerea în timp util a tuturor autorizaţ illor necesare bunei funcţionări a unităţ ii, prin ţinerea 
unei evidenţe stricte a termcnelor de valabilitate a celor existente, răspunzănd direct de consecinţele 
absenţei lor; 
- Asigură  intreţ inerea spaţ iilor verzi, ş i a căilor de acces, precum ş i dezăpezirea acestora ; 
- Coordonează  ş i răspunde de derularca corectă  şi la timp a contractelor de mentenanţă, reparaţ ii a 
echipamentelor din dotarca spitalului; 
- Asigură  măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ în condiţ ii de eficienţă  maximă, 
- Acordă  asistenţă  tehnică  tuturor compartimentelor din spital la cererea acestora; 
- Controlează  îndeplinirea atribuţ iilor dc pază  ale finnei aflate sub contract; 
- Are obligaţ ia de a stabili necesarul de produse in vederea realizării pără i corespunzătoare a Planului 
anual de achiziţ ii al spitalului; 
- Efectuează  lucrări de reparaţ ii curente, zugrăveli, intreţ inere mobilier, intreţ inerea oblectelor tchnico-
sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de către seful de secţie, compartiment sau serviciu si 
vizate de către Managerul unităţ ii; 
- Urmăresc efectuarea de reparaţ ii ş i de investiţ ii conform graficului, verificând calitativ ş i cantitativ . 
lucrările executate de salariaţ ii din serviciu sau de teră; 
- Asigură  buna intreţ  inere a clădirilor, aparatelor, instalaţ i lor ş i utilajelor, 
- Stabilesc cauzcle degradării sau distrugerii construcţă lor sau utilajelor şi propune măsuri 
corespunzătoare; 
- Efectuează  montarea instalaţ iilor ş i utilajelor din unitate in conformitate cu metodologia ş i 
competenţele stabil ite; 
- lau măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de securitate a muncii şi de prevenire a 
incendiilor; 
- Răspund de efectuarea periodică  a veriljcării instalaţă lor electrice şi tehnice, pentru desfăsurarea 
activităţ ii in condiţă  optime; 
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- intocmcsc calculul pentru 	conseinnate de consumatorii afiaţ i in administrarea spitalului; 

- Coordonează  echipele de lucru astfel incăt, in cazul deficienţelor intervenite in mod neasteptat să  se 

poată  interveni in timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora; 
- Atestarea pentru Icgalitate, oportunitate, realitate şi exactitate a operatiilor şi documentelor din 

serviciul tehnic care se prezintă  pentru control tinanciar preventiv propriu; 
- Evidenţa consumului de energie electrică, termică, apă  caldă  menajeră, apă  rece, canal, gaze naturale; 

-Urmărirea luerărilor de reparaţ ii capitale ş i investiţ ii executate in cadrul spitalului, organizarea şi 

participarea la activitatea de recepţ ionare a tuturor lucrărilor executate; 
- Coordonarea intregii activităţ i a muncitorilor din cadrul serviciului; 
- Muncitorii din serviciul administrativ iş i desfăsoară  activitatea conform fişelor de post. 

- Executarea verificărilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalaţ ifie ş i recipienţ ii sub presiunc 

din dotarea instituţ iei; 
- Exploatarea, Intreţ inerea şi repararea instalaţ iilor electrice din dotarca spitalului; 
- Stabilirca graficului de Intreţ inere ş i reparaţ ii a utilajelor şi aparaturii electrice din dotarea spitalului; 
- Verificarea periodică  a stării tehnice a grupului electrogen; 
- Gestionarea materialelor electrice şi verificarea periodica a modului de intreţinere a instalaţ illor 

electrice de către personalul medical si auxiliar; 

-Supravegherea tuturor tablourilor generale ş i electrice, din toate locaţiile; 

- Evidenţa foilor zilnice de parcurs ; 

Art. 319 Blocul Alimentar. 

Blocul Alimentar are în principal următoarele atribuţii: 
Primirea alimentelor dc la magazia unităţ ii, care se face pe baza listei zilnice de alimente, verificându-sc 

cantitatea corectă  şi calitatea alimentelor; 
Preluerarea materiilor prime şi produselor finite pe mese diferitc in funcţie de tipul produselor; 

. Pregătirea ş i eliberarea preparatelor culinare se va face numai în prezenţa asistentei dieteticene, 
consemnîndu-se orice aspecte constatate trur-un registru special. 

Păstrarea timp de 48 ore a câtc o probă  din fiecare fel de măncare preparat, în recipiente 
sterilizate prin fierbere, prevăzute cu capac, avînd inscrise in exterior pe o etichetă  conţ inutul, data 
şi ora preparării. 

Distribuirea hranei, care se facc pe baza situaţ iei zilnice (cuprinzind numărul de pacienţi existenţ i 
pe regimuri, numănd medicilor de gardă) intocmite de asistentele şele din seeţiile cu paturi . 

. Efectuarea curăţeniei zilnice în toate incăperile, dezinfecţia suprafeţclor şi a utilajelor, 
depozitarca lor conform normelor; 
. Efectuarea examenelor medicale periodice pentru tot personalul Blocului Alimentar; 
. Folosirea echipamentului de protccţ ie în timpul programului de lucru, atenţie deosebită  pcntni 
igiena personală; 

Art. 320 Coordonator Bloc Alimentar 

-coordonează  activitatea echipei din blocul alimentar privind primirea, pregătirea 	distribuirea 
alimentelor precum şi respectarea tipurilor de meni 11; 

\ 

2 5 MAI 2022 



Spitalul Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie 

"Cuza Vodă" 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCLIONARE 

Cod : ROF SCOGCV 

Editia : 2 Rev : 2 Pag. 	189/219 

-urmăreştc receptionarea modul de păstrare, depozitare conscrvare ţ inând cont de normele igienico—
sanitare specifice fiecărui aliment in parte (carne, produse din carne, lactate, pâine, oua, legume, 
conserve, etc.) 
-supravcgheaza si depoziteaza ingredientele alimentare in spatii frigorifice separat pe categorii de 
produse ( produse lactate, came, oua, alimente diferite) si semnalează  eventualele deficente atat in 
magazie cat si in bucatarie; 
-verifică, modul de păstrare în magazie, calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 
- asista la receplia alimentelor prim ite de la furnizori si cvaluează  calitatea acestora in funclie de 
cerinţele caietului de sarc ini si a contractelor incheiate 
—are dreptul de a refuza de la furnizori orice aliment care nu indeplineşte cerinţele organoleptice, de 
transport, igienico—sanitare 
-controlează  modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor 
- impreuna cu asitenta de dietetica stabileste meniul saptamanal si intocmestc lista cu alimente si 
cantitatile necesare; 
- asista asistenta dietetica la verificarea hranci ce se distribuie pc scctii; 
- controlează  si tine cont de perisabilitatea alimentelor, tennen de garantie, modul in care urmeaza sa fie 
folosite ingredientele; 
- verifica ca mancarea sa fie in conformitate cu meniul, retetele si in concordanta cu recomandarde 
scrise de catre asitenta de dietetica in formular (care include calcularea cantitatilor necesare de alimente 
specifice pentru meniu). 
- verifica ca prelucrarile preliminare gatitului — sortare, curatare, spalare, divizare, sa se electueze 
separat cu respectarea circuitelor pentru legume, carne, oua; 
- verifica ca toate operatiile efectuate in bucatarie sa respecte cu strictete destinatia spatiilor de lucru: 
carne, legume, oua, patiserie; 
- zilnic, monitorizeaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
-supraveghează  zilnic, curăŢenia, dezinfecţ ia si buna intreţ inere a ustensilelor, veselei si a spatiilor din 
Blocul Alimentar 
- intocmeste referate scrise in vederea efectuarii dezinsecţ iel si a deratizării ori de cate ori este nevoie; 
- verifica respectarea protocoalelor de prelucrare a veselei; 
-controlează  respectarea normelor igienico-sanitare curăţenia ş i dezinfecţ ia curentă  a veselei din blocul 
alimentar; 
- verifica periodic efectuarea igienizarii spatiilor de depozitare; 
- controlează  modul de respectare a normelor de igienă  privind transportul ş i circuitele pentru alimente, 
conform reglementărilor în vigoare; 
- supraveghcază  respectarea de cătrc personalul din blocul alimentar a normelor epidemiologice, a 
normelor dc securitate a muncii si a nonnelor PSI in vigoare; 
- asigură  cu personalul din subordine curaţenia zilnică  ş i ori de căte ori este nevoie in bucătărie. 
dependinţe ş i restul 	aferent blocului alimentar, în condiţ ii corespunzatoare ş i de calitate; 
- intocmeşte referatele privind necesarul dc alimente, materiale, reparaţ ii; 
- monitorizează  zilnic consumurile de alimente; 
- propune măsuri de îmbunătăţire şi eficientizare a activitătii din blocul alimentar; 

Art. 321 Asistentul medical dietetician: 
-impreuna cu coordonatorul blocului alimentar stabileste meniul saptamanal; 
-alcătuieşte regimul alimentar in funcţ ie de : 

- 	indicarta medicului 
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- 	 dietetice specifice fiecărei afectiuni 
- alocatie 
- numărul de portii 

—centralizează  zilnic regimurile dietctice prescrise pacientilor in raport cu datele din foaia de 
observatie, in baza foilor zilnice dc alimentatie întocmite de fiecare asistent sef de sectie; 
intocmeşte zilnic retetarul (desfăşuratortd de gramaj) unde specilica : 
- alimentele ce fac obiectul regimurilor 
- felurile de măncare pe regimuri 

	

gramajurportie (poate fi adaptat in funclie de 	 ) 
numărul de portii /regim 

- numărul de mese 
-înscric cantitătile rezultate in fiecare rubrica a alimentelor; 
-totalizează  cantităfile rezultate; 
-ajustează  cantitatăfile rezultate in funcfie de unitătile de măsură  ale alimentelor 
intocmeşte zilnic foaia de alimentatie inscriind cantitătile de alimente totalizate in desfăşurător 

-verifică  zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantitătile calculate, numărului 

de portii solicitate, normelor de igienă  la servire, circuitului felurilor de măncare 

-calculcază  prin sondaj valoarea ratiei alimentare; 
-intocmeşte zilnic centralizatorul de porth, regimuri si suplimente pentru sectii si urmăreşte ridicarea 

mesei sub semnătura reprezentamilor acestora; 
-Intocmeşte zilnic centralizatorul de 	regimuri si suplimente pentru personalul bucătăriei 
-urmăreşte respectarea numărului de portii planificate si a gramajului Inscris in dcstăşurătorul de 
gramaje: 
-respectă  valoarea alocatici de hrana stabilite; 
- verifică  corectitudinea distribuirii alimentelor precum ş i respectarea tipurilor de meniu pe sectii; 
- urmăreşte modul de etichetare al alimentelor tinând cont de normele igienico—sanitare specifice 
fiecărui aliment in parte (carne, produse din carne, lactate, păinc, oua, legume, conserve, băcănie) 
- Efectuează  zilnic triajul epidemiologic al personalului din Blocul Alimentar; 

— Intoemeşte grafice de temperatura pentru spatiile frigorifice si inscrie zilnic temperaturile in acestea; 
-supraveghează  recoltarea probelor alimentare si păstrarea lor in mod corespunzător, conform legilor in 
vigoare 
-instruieşte personalul din blocul alimentar privind normele epidemioogice in vigoare; 
- propune periodic planuri dc dicte ş i meniuri; 
-urmăreşte efectuarea controlului medical periodic de către intreg personalul Blocului Alimentar 
-evaluează  calitatea de alimente existente (valabilitate, proprietăti organoleptice) 
- informeaza conducerca privind prepararea, distribuirea ş i conservarea alimentelor in mod 
necorespunzator; 
- verifica pastrarea corespunzamare a probclor alimentare coform normativelor in vigoare; 
- propune şi participă  la prepararca regimurilor speciale: 
- controlează  respectarea nortnelor igienico-sanitare curătenia ş i dezinfectia curentă  a veselei din blocul 
alimentar; 

Art. 322 Spă lătoria 
in cadrul spălătoriei se urmăreşte modul de colcctarc şi ambalare, transport, prelucrare, 

depozitare ş i returnare a lenjeriei in vederea diminuării riscurilor pentru infectide nosocomiale, de a 
proteja pacientii, personalul şi de a preveni coniaminarea mediului prin asigurarea ş i controlul calitătii. 
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Art. 323 Coordonatorul spă lătoriei 
- răspunde de buna funcţionare a spălătoriei; 
- urmăreşte aplicarea planului de activitate a spă lătoriei, a codului dc procedură, respectarea 
şi aplicarea legislaţiei sanitare şi dc protecţia muncii in vigoare; 
- planifică  necesarul de echipament de protecţie pentru personalul din spălătorie; 
- planifică  necesarul de detergenţ i ş i materiale consumabile; 
- asistă  la recepţ ia produselor de spălare specifice pentru maş ini de spălat profesionale primite de la 
furnizori şi evaluează  calitatea acestora in funcţ ie de cerinţele caietului de sarcini şi a contractelor 
încheiatc; 
- propune măsuri dc imbunătaţ ire ş i eficientizare a activităţii; 
- intocmeşte referatele privind necesarul de detergenti, materiale. reparaţii; 
- verifică  dacă  personalul poartă  echipamentul de protecţ ie; 
- verifică  lenjeria în uz din punct de vedere al calităţ ii; 
- raportează  medicului şef SPIAAM şi responsabilului cu protecţia muncii accidentele şi 
incidcntele din spălătorie şi ia măsuri care să  prevină  reapariţ ia lor; 
- ţine evidenţa lenţ eriei aflate in unitatea medicală  ş i colaborează  in acest sens cu asistentaidirectorul de 
ingrijiri; 
- controlează  planificarea necesarului de articole de lenjerie al secţiilor şi departamentelor; 
- prezintă  spre aprobare directorului economic lista articolelor de lenjcrie care trebuie 
achizitionate, cu specificarea condiţillor de calitate a produsclor; 
- organizează  cursuri de educare şi formare profesională  continuă; 
- verifică  dacă  personalul este pregătit profcsional pentru a-şi indeplini responsabilităţile la 
nivelul de calitate cerut; 
- evalucază  calitatea activităţilor destaşurate de personalul din subordine. 
- sc asigură  că  echipamentele utilizate sunt funcţionale ş i au planul de mentenanţă  la zi; 

- verifică  zilnic consumurile de detergenţ i ş i alte materiale consumabile; 
- instruieşte ş i supraveghează  respectarea de către personalul din spalatoric a normelor epidemiologice, a 
nonnelor de securitate a muncii şi a normelor PSI 1n vigoare. 

Art. 324 Lucrătorii din spălătorie: 
- exploatează  1n condiţii optimc utilajele de care răspund; 
- aplică  proceduri de curăţire a suprafeţelor şi a utilajelor şi de dezinfecţie a benzii sau a 
mesei de sortare, spală, eventual dezinfectează  carucioarele; 
- respectă  codul de procedură; 
- completează  fonnulare de evidenţă  a dezinfeeţ iei tenniee şi chimice pentru fiecare ciclu 
de spălare, la ticcare utilaj pe care îl deservese; 
- poartă  echipamentul de protecţ ie adecvat zonei de lucru; 
- răspund de calitatea activităţilor prestate. 
- monitorizează  zilnic consumurile de detergenţ i ş i alte materiale consumabile; 
- răspund de respectarea consumurilor de detergent şi materiale consumabile. 

Art. 325 Arldvar 
- Asigură  evidenţa, inventarierca, selecţ ionarea, păstrarea ş i folosirea documentelor pe care le deţ inc; 
- Initiază  ş i organizează  activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor; 
- Asigură  legătura cu Arhivele Naţionale in vederea verificării şi confirmă rii nomenclatorului; 
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- Urmăreste modul de aplicare a nomenclatorului la cons ituirea dosarclor; 
- Verifică  şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite; 
- Intocmeşte inventare pentru documentele fără  evidenţă  aflate în depozit; 
- Asigură  evidenţa tuturor documentelor intrate şi icşite din depozitul dc arhivă, pe baza registrului de 

evidenţă  curentă; 
- Convoacă  comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, in principiu, 
pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 
- intocmeşte fonnele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale; asigură  
predarea integrală  a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare; 
-Are obligaţ ia de a elibera, la cererea persoanelor interesatc şi cu aprobarea managerului orice 
informaţ ie cuprinsă  in documentele arhivate; 
- Cercetcază  documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăteni 

pentru dobăndirea unor drepturi, in confirmate cu legile 1n vigoare; 
- Pune la dispoziţie, pe baza de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor imprumutate compartimentelor 
creatoare; la restituire, veriftcă  integritatea documentului imprumutat; dupa restituire, acestea vor 
reintcgrate la fond; 
- Organizează  depozitul de arhivă  dupa criterii prealabil stabilite, confonn prevederilor Legii Arhivelor 
Naţionale ; 
- Menţ ine ordinea şi asigură  curăţtcnia in depozitul de arhivă, 
- Solicită  conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului ( mobilier, rafturi, mijloace PSI, etc.) 
- Informează  conducerea unităţii şi propunc măsuri in vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 
păstrare ş i conservare a arhivei; 
- Are obligaţ ia să  păstreze documentele în condiţ ii corespunzătoare, asigurandu-le împotriva distrugerii, 
dcgradării, sustragerii; 
- Pune la dispoziţia dcicgatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării 
acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 
- Pregăteşte documentele cu valoare istorică  şi inventarele acestora in vederea predării la Arhivele 
Naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionalc, 
- Grupcază, anual, documentele in unităţ i arhivistice, potrivit problematicii şi termenclor de păstrare 
stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se intocmeşte de fiecare creator pentru 
documentele proprii; 
- Ridică  şi expediază  corespondenţa la destinatari; 

Art. 326 Secretar 
- Sortează  ş i înregistrează  corespondenţa primită  in registrul de intrări-ieş iri (număr, dată, denumirea 

con(inutul mesajului, alte infonnaţii considerate necesare). 
- Prezintă  conducerii corespondenţa primită  : teRfoane, faxuri, e-mailuri, plicuri, colete, etc; 
- Ţine evidenţa circulaţiei corespondenţei; 
- Multiplică  materialele necesare altor compartimente ş i sccţii; 
- Primeşte şi transmite comunicări telefonice, faxuri, 
- indeplineşte activităţ i legate de organizarea şedinţelor: convocări şi pregătiri de materiale; 
- Organizează  conferinţe de presă; 
- Primeşte, inregistrează  ş i prezintă  referatele şi notele informative conducerii unităţii; 
- Primeşte, inregistrează  facturile şi le prezintă  la conducerea unităţii; 
- inregistrează  reclamaţfilc ş i sesizările venite de la persoanele din exţeriorul unităţii; 
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- Realizează  lucrări de tehnoredactare; 

Art. 327 Compartimentul de Culte are, în principal, următoarcle activitati: 

- săvărsirea serviciilor religioase, conform programului aprobat de eparhia respectivă  cu acordul 

conducerii spitalului; 
- intreţ inerea de convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţ inătorn lor; 
- asigurarea de servicii religioase în cazuri de urgenţă  si administrarea Sfintelor taine; 
- săvărş irea slujbelor speciale: inmormântarea decedaţ ilor abandonaţ i sau fără  familie, botezul copiilor 
în pericol de moartc sau la cererea rudelor; 
- tinerea unui registru, la zi, cu activităţ ile pastoral-misionare desfăşurate; 
- participarca şi sprijinirea soluţ ionării in spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar 
promovate de asociaţ ii ş i 	cu sau fără  caracter religios, sau de la persoane particulare; 
- cultivarea unei aunosfere sprituale echilibrate a bolnavilor si sprijinirea la cererea lor pe cei de altă  
confesiune, pentru a primi asistenţă  religioasă  din partea cultului de care aparţ ine; 

- acordarea de asistentă  religioasă  si salariaţilor unităţ ii la solicitarea acestora; 
- participarca la activitătile organizate de Patriarhia Română  si de Centrele cparhiale pentru personalul 

bisericese; 
- propunerea in colaborare cu personalul medical creştin ortodox, un Sfânt patron, ocrotitor al unităţ ii 

sanitare respective. 

CAPITOLUL XVII 
PROGRAME DE SĂNĂTATE 

Art. 328 Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" laşi, în derularea activităţii de bază, 
desfăşoară  şi activităţi speeifice programelor naţionale dc sănătate, prevăzute in legislaţia naţională. 
in derularea acestor programe, alături de medicii coordonatori unitatea are următoarele obligaţii,: 

• răspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaţici aprobate; 

• dispun măsurilc necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului; 
• răspund de organizarea, monitorizarea ş i buna desfăsurare a activităţilor medicale din cadnd 

subprogramului; 
• răspund de raportarea coreetă  ş i la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate 

• răspund de modul de organizare a contabilităţii , a evidenţelor tchnico-operative, de utilizarea 
sumelor potrivit destinaţiilor aprobate , cu respectarea prevcderilor legale in vigoare, precum şi 
de exactitatea şi realitatea datelor raportate Casei de Asigurări . 

• răspund de gestionarea eficientă  a mijloacelor materiale şi băneşti şi dc organizarea evidenţelor 
contabilc a cheltuielilor pentru fiecare sub-program şi de paragrafele şi subdivinunile clasificaţ iei 
bugetare, atăt pentru bugetul aprobat cât şi în execuţie; 

Art. 329 Medicii coordonatori de programe sunt numiţi prin decizie de către managerul unităţii, pentru 
ficearc program sau sub-program, inclusiv înlocuitorii acestora. 
Aceştia răspund pentru neexecutarea 5i la timp a responsabilităţ ilor pe care le au în derularea 

programelor naţionale de sănătate. 
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CAPITOLUL XVIII 
CIRCUITELE SPITALULUI 

Art. 330 Activitatca de prevenire a infectiilor asociate activitătii medicale se desfăşoară  în mod 

organizat, ca obligatie permanentă  a fiecărui cadru medico - sanitar. Activitatea de supraveghere ş i 

prevenire a infeetidor asociatc activităţii medicale face parte din obligatifie profesionale ale personalului 

şi este inscrisă  in fişa postului fiecănd salariat. 
Circuitele functionale trebuie să  faciliteze o activitate corespunzătoare şi să  impiedice contaminarea 

mediului intcrior reducănd la minimum posibilitatea de producere a in fecti ilor. 

Art. 331 Principalele circuite functionale din spital sunt unnătoarele: 

a. circuitul pacientului; 
b. circuitul personalului medico - sanitar, studentilor şi elevilor practicanti; 

c. circuitul şi regimul vizitatorilor şi insotitorilor 
d. circuitul instrumentandui ş i a diferitelor materiale utilizate în practica medicala; 

e. circuitul alimentelor 
f. circuitul lenjeriei ; 
g. circuitul deşeurilor ; 
h. circuitul medicamentului; 

a. CIRCUITUL PACIENTULUI 
Circuitul pacientului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare ş i externare. 

I. Serviciul de internare cuprinde camerele de gardă  şi spatiul necesar prelucrării sanitare. in 

camera de gardă  sunt trei cabinete de consultatii. La nivclul triajului se rcalizeaza consultatia 
initială  care decide intemarea pacientului sau dirijarea lui către alte servicii. 

2. Serviciul dc prelucrare sanitară  cuprinde: spaţ iul de dezechipare, haie, garderobă  pentru 
depozitarea efectelor personale ale pacientului. Echipamentul pacientului se introduce in huse de 
protectie. Serviciul de prelucrare sanitară  este dotat cu materiale dezinfectante ş i pentru 

deparazitare; după  ficcare pacient se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de baie. in cadrul 
spatiului de prelucrare sanitară, pacientul este dezechipat, efectuează  duşul şi este reechipat cu 

echipament de spital. 
Bunurile de valoare ale pacientelor pot fi depozitate in seiful spitalului din garderobă  pe baza 
unui bon primire/predare intocmit de personalul auxiliar de serviciu. 
Obicctele de valoare nu se păstrează  în salon, asupra pacientei pe perioada internării. Pacientele 

sunt rugate să  trimită  acasă  prin intermediul rudelor bunurile personale, inclusiv obiectele de 
valoare, banii, bijuteriile şi documentele importante. Se păstrează  numai sume mici de bani 
(suficien(i pentru cheltuieli zilnice, sau eventual pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 
drumul de întoarcere de la spital acasă). 
in situatide în care: pacienta este inconştientă, nu este Insofită, la cererea acesteia sau în caz dc 
deces (dacă  apartinătord nu sunt prezenţi în momentul decesului), obiectele de valoare sunt 
preluate de către asistenta de sector cu inventarierea scrisă  a accstora pe BON INVENTAR 
OBIECTE DE VALOARE PACIENTA in prezenta unui martor (cx.o altă  pacientă  din salon) şi 

le predă  la garderobă  pentru a fi păstrate in casa de valori (seit) a spitalului pănă  la externarea 

pacicntci. 
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Pachetul cu bunurile de valoare ale pacientei, etichetat cu datele personale ale acesteia, se depune 
în seiful spitalului. in situatia în care pacienta se internează  în urgenţă, bunurile vor fi păstrate 

pănă  la predarea la garderobă, într-un sertar închis in cabinetul de consultaţie de la nivelul secţici 

respective. 
Bunurile de valoare se eliberează  la cerere în baza inventarului întocmit ş i sub semnătura 
pacientei sau a aparţ inătorului acesteia. in cazul in care pacienta refuză  păstrarea bunurilor de 

valoarc in seiful unitălii, spitalul nu-şi asumă  răspunderea pentru acestea. 

3. Spaţ iul de spitalizarc propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul pacientului dc la serviciul 
de internării făcăndu-se cu evitarea incrucişării cu alte circuite contaminate (deşeuri, lenjerie 

murdară). 
Libertatea dc deplasare a pacientului este nerestrictionată  temporal cu excepţia perioadelor de vizită  
medicală. 
4. in secţ iile de nou-născuţ i sunt asigurate următoarele circuite: 
- prematuri 
- nou- născuţ i ce necesită  terapie intensivă  
- nou-născuţi normoponderali 
5. in secţ ille de obstetrică  sunt saloane separate pentru: 
- lehuze şi nou-născuţ i 
- insoţ itoare mame prematuri 
- lebuze cu potenţial scptic 
6. in seeţ iile de ginecologie : 
- saloane pentru ginecologie medicală; 

saloane pre ş i post- operator; 
7. Organizarea saloanelor respectă  normele sanitare (spaţiu/pat, luminozitate, instala(ii sanitare). 

Sunt asigurate spaţ ii pentru activităţile aferente Tngrijirii pacientului- sala de tratamente ş i 
pansamente, depozite de lenjerie curată, depozite pentru materialele de intreţinere, substante 
dezinfcctante, materiale sanitare. 

8. Curăţenia ş i dezinfecţ ia spaţ iilor din unitate se realizează  de mai multe ori pc zi conform 
protocoalelor,  , grancelor de curăţenic ş i a fişei de monitorizare curăţenie din ficcare salon. 

9. Dezinfecţia aeromicrotlorei (tenninală) se realizează: 
- la externarea tuturor pacienţilor dintr-un salon kezervă. 
-in situaţii specialc, la indica(ia asistentei şefe, medicului epidemiolog. 

SCHEMA CIRCUIT PACIENT ÎN INTERNAREA CONTINUĂ: 

BIROU INTERNĂRI UNITATE DE IGIENIZARE (PRELUCRARE SANITARĂ) GARDEROBA 
LIFT 	SECTII CU PATURI IABORATOARE / RADIOLOGIE / EXPLORĂRI /BLOC 

OPERATOR/BLOC DE NAŞTERI -) ATI 4> SECTII CU PATURI j GARDEROBĂ  EXTERNARE 

b. CIRCUITUL PERSONALULUI 
I. Circuitul personalului este iniportant in prevenirea infecţ iilor asociate activităţii nedicale. 
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Este interzis accesul in sălile de operatil şi sălile de naştere, a personalului care nu face parte din echipa 

de intervenţ ie . in mod similar este intcrzis accesul altui personal în blocul alimentar, biberonerie, staţ ia 

dc sterilizare,statia de oxigen,camere tehnice. 
2. Circuitul personalului implica şi elementele fundamentale de igienă  individuală  şi colectivă  care 

constau 
- starea de sănătate 
- portul corect al echipamentului de protecţic 
- igiena personală  ( în principal igiena corectă  a mâinilor) 

• Supravegherea stării de sănătate a personalului este obligatorie şi pennanentă  constând in: 
- efectuarea examenelor medicalc la angajare şi periodice 
- obligativitatca declarării imediat medicului şef de secţie a oricărei boli infecţioase pe care o are 

personalul 
- triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu 

• Portul echipamentului de protecţie pe tot timpul prezenţei in unitate a personalului este 
obligatorie. 

• De asemenea personalul sanitar trebuie să  aibă  unghiile tăiate scurt şi să  nu poarte inele sau 
verighete in timpul serviciului. 

Spălarea mâinilor cu apa şi săpun conform procedurii. Pe lângă  spălarea ş i dezinfecţia măinilor este 

obligatorie purtarea mănuşilor sterile pentru fiecare bolnav la tuşcul vaginal, reetal, aplicarea de catetere 
vezicale, alimentare prin gavaj, intubaţie. Pentru intervenţiile chirurgicale cste obligatorie spălarea 
mâinilor cu apă  sterilă, dczinfecţia mâinilor si portul mănuşilor sterile pentru fiecare bolnav în parte. La 
fel se procedează  şi la aplicarea de catetere venoase si arteriale, asistenţa la naştere. 

— Parcurgerea circuitului personalului nccesită  îndeplinirea următoarelor condiţii: 
a. existenţa primei staţii reprezentată  de vestiarul situat la subsolul clădirilor; 
b. existenţa celei de- a doua staţii (in cazul secţiilor cu risc) reprezentată  de filtrul pentru personal; 

— Personalul medico- sanitar şi auxiliar işi schimbă  echipamentul dc stradă  cu cel de spital în vestiarul 
situat la subsolul clădirilor; 

— Vestiarul este dotat cu dulapuri in care personalul medico- sanitar şi auxiliar işi depozitează  hainele 
şi obiectele personale; 

— in cazul secţiilor cu risc (ATI, Blocuri operatorii,Bloc de naştere), la intrarea in incinta acestora 
cxistă  un spaţ iu numit "filtru personal", destinat schimbării hainelor de spital in alt echipament de 
spital, pentru păstrarea condiţiilor dc maximă  asepsie; 

Studenţ iiIelevii scolilor postliccaleMersonal aflat in stagiu practic îşi schimbă  echipamentul de stradă  cu 
cel de spital în vestiar separat. 

Schema circuitul personalului : 
- 	poarta spitalului 	intrare 	vestiar 	sectie. 

c. CIRCUITUL VIZITATORILOR 51 iNSOLITORILOR 
1. Circuitul vizitatorilor şi insoţ itorilor este foarte important deoarece aceştia reprezintă  intr-un 

spital un potenţ ial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni patogeni ş i prin 
efectcle personale care pot fi contaminate. 

2. Vizitarca pacientelor se va face numai în orele stabilite de conducerea spitalului, conform 
Ord.MS.nr.1284/2012,  astfel : 
-luni-vineri :13.00-16.00 
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-sâmbăta-duminica :12 00-15.00 
3. Ca unnare a unor situaţ ii epidemiologice deosebite, la decizia Comitetului Director se va 

diminua programul de vizită, sau se va institui pe o perioadă  nedetenninată  interdicţia vizitelor; 

4. La instituirea carantinei de către Direcţ ia de Sănătate Publică  interdicţ ia vizitelor este generală  
pentru perioade detenninate. 

5. in timpul vizitei , vizitatorii vor purta obligatoriu un echipament de protecţie pentru secţide de 

obstetrică, nou-născuţ i şi ATI. 
6. Accesul vizitatorilor in sălile de naştere şi blocul operator este interzisă. 
7. Circuitul vizitatorilor şi al insoţ itorilor este acelasi cu cel al bolnavilor. 
8. in cazul unui context epidemiologic deosebit (pandemie) accesul vizitatorilor şi aparţ inătorilor 

este interzis. Acestia vor lua legătura cu medicii curanţ i ş i pacienţii telefonic. in cazul în care 
pacientele au nevoic de obiecte suplimentare acestea vor f: distribuite de luni până  vineri in 
intervalul ora 1300 — 16°° . Sâmbăta şi duminica si sărbătorile legale 11°()  -15w . 

Este strict interzis pereeperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor. 
Circulaţia insoţ itorilor in spital trebuie limitată  numai la cazuri de strictă  necesitate 
Parcurgerea eircuitului vizitatorilor neccsită  indeplinirea următoarelor condiţii: 

-existenţa unui orar de vizită, allşat şi cunoscut de către vizitatori; 
-existenţa resursc umane (portari) care să  coordoneze respectarea orelor de vizită  şi nurnărul de 

vizitatori; 
-existenţa echipamentelor de protecţie pentru vizitatori: suprahalate,papuei. Vizitatorii pătrund în 

incinta spitalului printr- un punct supravegheat de cel puţ in un portar care poate să  pcnnită  sau nu (în 
funcţie de situaţie) pătrunderea acestora in spital; 

Circuitul vizitatorilor 
- poarta spitalului —>scări de acces—>secţie 

d. CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI 
I. Circuitulinstrumentarului ş i a diferitelor materiale utilizate trebuie să  realizeze o separare Intre 
materialele sterile şi cele utilizatc. 
1n unitatea noastră  există  o staţie centrală  de sterilizare şi un punct de sterilizare . 
2. Pentru buna funcţ ionare, 1n staţia centrală  de sterilizare există: 
-zona murdară, în care se realizează  primirea instrumentamlui provenit din toate secţ iile spitalului, 
preluerarea lui primară  ( timpul I) şi introducerea acestuia in spălătorul automat, prevăzut cu bariera 
igienica. 
- spaţ iu de primire material moale ş i tubulatură  ; 
- zona curată, in care se află  autoclavul, poupinelele ş i staţia de oxid de etilenă  ; 
- spaţ iu de depozitare sterile ; 
- spaţ iu de predare materiale sterile ; 
3. Instrumentarul utilizat pe secţii este colectat în recipiente de plastic cu capac şi transportat la staţ ia de 
sterilizare, unde este preluat de către personalul acesteia, pe baza registrului de evidenţă  ( primire 
materialc); după  rcccpţia materialelor, personalul aferent sterilizării (zona murdară ) realizează  
prelucrarea instrumentarului ( timpul 1) şi introducerea acestuia în spălătorul automat. 
4. Personalul din zona curată  preia instrumentarul prelucrat din spă lător, il ambalează  şi îl introduce in 
sterilizatoarele adecvate; la fel se procedează  ş i cu materialul moale. 
in Registrul de evidenţă  a sterilizării se notează  obligatoriu: 

- data 
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- conţ inutul pachetelor din şarja şi numărul lor 
- temperatura si presiunea la care s-a efectuat stet lizarea 
- ora de începere şi de încheiere a ciclului 
- rezultatele indicatorilor fizico-chimici 
- semnătura persoanei responsabile 
- se atasează  diagrama ciclului de sterilizare 
- rezultatele testelor de verificare a eficientei sterilizarii 
5. Dispozitivele medicale care nu suportă  sterilizare la autoclave sau poupinel se sterilizează  chimic cu 
produse autorizate, la nivel de sectie. Orice asistenta este obligata să  ţ ină  evidenţa tuturor procedurilor 

de sterilizare chimică  in Registrul de sterilizare chimică  . 
6. Se completează  obligatoriu: 
- produsul utilizat ş i concentraţ ia dc lucru 
- data ş i ora prcparării soluţ lei de lucru 
- ora începerii fiecărei proceduri de sterilizare 
- lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedură  
- ora terminării fiecărei proceduri de sterilizare 
- numele ş i semnătura persoanei care a efectuat procedura 
7. Produsul utilizat pentru sterilizarea chimică  are un protocol care trebuie cunoscut de tot personalul 
medical ce lucrează  cu aceste sttbstanţe. 
8. Acest registru va fi pus la dispoziţ ia organelor de control sanitar ş i poate constitui, după  caz, probă  
medico legală. 

c. CIRCUITUL ALIMENTELOR 
I. Circuitul alimentelor include magazia de alimentc, blocul alimentar, oficiile alimentare de pe 

2 Alimentele sunt reccptionate la nivelul magazici de alimente, unde sunt dcpozitate adecvat ( in 
functie de gradul de perisabilitate si ormenul de garantie) ; de aici sunt transportate la nivelul 
blocului alimentar, in recipiente curatc si acoperite. 

3 Blocul alimentar are in dotarea circuitutui sau urmatoarele spatii : 
— camera zarzavat 
— camcra came 
— camcra oua 
- patiserie 

La nivelul acestor camere se realizeaza primirea si prelucrarca primara a alimentelor respectivc, 
dupa care urmeaza prelucrarea lor termica in sala in care sc afia amplasate plitele si marmitele. 
Distributia alimentelor preparate se realizeaza de catre personalul blocului alimentar . prin 
intennediul liftului mont-charge pentru secţ iile din corpul A ş i pentru celelalte sectii sunt preluate de 
catre personalul auxiliar cu atributii in acest sens. 
Supravegherea circuitului alimentelor este realizata dc catre asistenta dieteticiana din cadrul blocului 
alimentar. 

4 Alimentele sunt pregătite pentru o singură  masă  şi distribuite imediat după  prepararea lor. 
interzicăndu-se păstrarea lor de la o masă  la alta. 

5. Sc păstrează  timp de 48 de ore la frigider, probe din ficcarc aliment distribuit. In blocul alimentar 
există  frigider separat pentru probe, lactate, carne, ouă. Ficcare frigider este dotat cu tennometru 
ş i grafic de temperatură. 
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6. Transportul măncării preparate de la blocul alimentar la oficifie din secţii sc face 1n recipiente 

emailate ş i acoperite cu capac. 

PROCEDURA PRIVIND CURĂŢENIA 51 DEZINFECŢIA IN BLOCUL ALIMENTAR 

- CURĂŢENIA $1 DEZINFECŢIA ŞI DEZINFECŢIA SUPRAITTELOR, UTILAJELOR 
ORDINEA OPERAŢIILOR 

o Măturarea umedă  
o ştergerea umedă  a suprafetelor cu lavete detergent -dezinfectant 
o Frecarea suprafeţelor cu ajutorul periei 
o Spălarea propriu-zisă  
o Clătirea pentru indepărtarea murdăriel 
o Dezinfeeţ ia 
o Clătirea pentru indepărtarea urmelor de dczinfectant 
o Se face de la spaţ ille curate către cele murdare,de la zonele cu operaţ ii salubre către 
zonele cu operaţ ii insalubre,de la incăperile de lucru către vestiare ş i grupurile sanitare 

USTENS1LE $1 MATERIALE FOLOS1TE 
o ustensilele să  fie suficiente, adecvate operaţ iunilor, curăţate şi dezinfectate după  fiecare 

operaţ iune depozitate in spatii special destinate. 
o dezinfectantele să  fie avizate pentru utilizare 1n domeniul sanitar 
o să  nu fie toxice periculoase la utilizare 
o să  emulsioneze grăsimile să  aibă  capacitate mare de pătrunderc, umectare , dispersare 

să  nu aibă  mirosuri persistente ş i puternice 
R1TMICITATEA OPERAŢIILOR DE CURĂTENIE $1 DEZINFECŢIE 

o permanentă, zilnic sau de mai multe ori pc zi 1n spaţ iile de prelucrare primară, 
prelucrare termică  

o curentă, zilnic pentru paviment, utilajc 
o periodică(săptămănal) pentru curăţenia generală, in special pentru spaţ file cu solicitare 

funcţ ională  mare 
o ciclică(lunar) 

PROGRAM DIMINEATA SUPLIMENT PRANZ SEARA 
Distribuire a mesei pacientilor 8""-83°  10 	00 9 	-10 1230-1330 1630-1730 

Servire masa medicii de garda 1200-1400 17°°-18°0  

După  utilizare , vesela va fi debarasată  d re. u le alimentare, care se vor arunca la sacul negru — 
gunoi menajer 

TIMP I: 

-spălare cu apă  caldă  şi detergent de vase uzual 

Urmează  clătirea cu apă  din abundentă  pentru indepărtarea unnelor de detergent . 

1 
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TIMP II: 

-scufundarea veselei în solutie decontaminantă  -(un produs pe bază  de clor) ; concentratie conform 

indicatiilor producătorului. 

Vesela se imersează  1n această  soluţie dezinfectantă  timp de 30 de minutc, după  care se spală  sub 

jet abundent de apă  şi se aşează  pe grătare la scurs şi uscat. 

f. CIRCUITUL LENJERIEI 
Circuitul lenjeriei include colectarea lenjeriei murdare şi transportul ei la spălătorie , 

spălătoria, transportul lenjeriei curate şi depozitarea acesteia în sectie. 

Colectarea şi ambalarea la sursa a lenjeriei murdare în scctiile de spital se face cu respectarea 

Precauţ iunilor Universale de către personalul auxiliar . 

Lenjeria murdară  va fi colectată  de la bolnavi direct la locul producerii in saci impermeabili astfel 

incat să  fie cât mai puţ in scuturată  şi manipulată  in scopul prevenirli contaminării aerului, a 

personalului şi a pacienţ ilor. Se interzice sortarea la locul producerii pe tipuri de articole. Rufele 

murdare nu trebuie atinse din momentul in care se ridică  de la patul bolnavului până  la maşina de 

spălat Nu sc permite scoaterea din sac a lenjeriei până  în momentul predării. Infinniera care 

colectează  lenjeria murdară  va verifica să  nu ramână  în lenjerie obiecte tăietoare sau inţepătoare. 

Personalul care man ipulează  lenjeria poartă  echipament special de protecţ ie, inclusiv mănuşi. Pănă  la 

transportarea la spălătorie lenjeria va fi depozitată  in spaţ iul special amenajat in secţie pentru 

depozitarea lenjeriei murdare. Este strict interzis aruncarea pe jos a lenjeriei murdare sau folosirca în 

alte scopuri decât cel destinat. 
Predarea lenjeriei murdare se va face conform orarului afişat la spălătoria spitalului. Aceasta va fi 

transportată  in saci impermeabili, în containere mobile de plastic, carc vor fi dezinfectate după  
predarea rufelor murdare. 
Circuitul lenjeriei in spalatoric: 
-Icnjeria murdară  este sortată  pe categorii, în functie de locul de provenienţă  şi introdusă  în maşinile 

de spălat care sunt cu bariera igienică  şi cu destinatie specifică  sectoarelor de activitate, de către 

personalul din zona murdară. 
-lenjeria spălată  este preluată  de personalul din zona curată, introdusă  in uscătoarc; dupa uscarc 

urmează  procesul de sortare a lenjeriei pe categorii şi călearea la calandru. 

-lenjeria călcată  căt şi cea sortată  şi impăturită  este depozitată  in camerele de depozitare şi 
distributie, de unde este repartizată  pe secţii. 

Predarca pentru fiecare sectic a lenjeriei curate de la spălătorie se va face conform orarului afişat 
şi pe baza bonului de predare a lenjeriei. Predarea lenjeriei curate se poate face la ghişeul din 
camera de predare a lenjeriei curate sau cu liftul pentru lenjerie curată  (clădirea A), asigurăndu-se 
astfel un circuit continuu al lenjeriei. Lenjeria curată  se transportă  obligatoriu în saci transparenţ i de 
la spălătorie până  la depozitul de lenjerie curată  din secţ ie. Dcpozitarea în sectie va exista un 
depozit special destinat depozitării rufelor curate. Pe usă  va fi făcută  menţ itinea — DEPOZIT 
LENJERIE CUI2ATĂ. in această  incăpere va fi depozitată  toată  lenjeria curată  carc urmează  a fi 
distribuită  in sectie. Această  încăperc va fi folosită  strict doar în accst scop, aici nu sc va mai 
desflişura o altă  activitate. 
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Programul pentru transportul lenjeriei murdare şi preluarea celei curate defalcat pe sectoare este 
afişat la nivelul spă lătoriei şi este în următorul interval orar: 

Program de •redare lenjene murdară  06" - 9" 
Program de 	redare lenjerie curată  on" - 1600  
Program prcdare uniforme curate 

o  09° 	- 1200 

g. CIRCUITUL DEŞEURILOR 
Circuitul deşeurilor include din punct de vedere sanitar, măsurile ce se iau pentru evitarea 

contaminării mediului extern prin asigurarea unei colectării şi evacuări corespunzătoare a acestora. 

COLECTAREA LA LOCUL DE PRODUCERE 
Colectarea deşeurilor pe categorii se rcalizează  căt mai aproape de locul producerii. 

AMBALAREA DEŞEURILOR 
- Ambalajul în care se face colectarea DEŞEURILOR este de unică  folosintă  ş i se elimină  o dată  cu 
continutul. 
- Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează  deşeurile din unităţ ile sanitare sunt: 
I. negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere). 
2. galben - pentru deşeurile periculoase (infec(ioase, chimice ş i farmaceutice); 

- Pentru deşeurile infectioase se foloseşte pictograma "Pericol biologic". 
- Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericohdui: 
"Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc. 
deşeurile infectioase care nu sunt tăietoare-intepătoare se folosesc cutii din carton prevăzute în 
interior cu saci din polietilenă  sau saci din polietilenă  galbeni ori marcaţ i cu galben. 
Atăt cutiile prevăzute 1n interior cu saci din polietilenă, cat şi sacii sunt marcaţ i cu pictograma 
"Pericol biologic". 
Gradul de umplere a sacului nu va depăş i trei pătrimi din volumul cutiei galbene din material 
rezistent la acţ iuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară  cu un capac special care 
să  permită  introducerea deşeurilor ş i să  impiedice scoaterea acestora dupa umplere.ln aceste cutii sc 
colecteaza deseurile intepatoare-taietoare. 

2. Categorii de deşeuri 
Deşeurile nepericuloase sunt deşeuri asimilabile celor menajere, rezultate din activitatea 

serviciilor medicale, tehinico-medicale, administrative, de cazare, a blocurilor alimentare ş i a oRciilor de 
distribuire a hranei aceste deşeuri se colectează  ş i se indepartează  la fel ca deşeurile menajere. Deseurile 
asimilabile celor menajere încetează  să  mai fie nepericuloase atunci cănd sunt amestecate cu o cantitate 
oarecare de deşeuri periculoase. 

Deşcurile non-medicale sunt considerate deşeurile care nu sunt toxice 	periculoase ; acestea 
trebuie puse în saci NEGRI si NU sunt destinatc incincrării. 
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Deşeuri anatomo-patologice si parţi anatomice — deşcurile care cuprind parţ i anatomice, material 
biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică  (fetusi, placente), parţi anatomice 

rezultate din laboratoarele de autopsie, cadavre de animale rezultate în urma activităţ ilor de cercetare ş i 

experimentare. Toate aceste deseuri se considera infectioase; 
• deşeuri infecţ ioase - deşeurile lichide sau solide care conţ in sau au venit in contact cu sângele sau alte 
fluide biologice, precum ş i cu virusuri, bacterii, paraziţ i ş i/sau toxincle microorganismelor. Exemple: 
seringi,acc, ace cu fir, catetere, perfuzoare cu tubulatura, recipienţ i care au conţinut sânge sau alte 

lichide biologice, cămpuri operatorii, mănuşi, sonde ş i alte materiale de unică  folosinţă, comprese, 

pansamente şi alte materiale contaminate, membrane de dializa, pungi de material plastic pentru 
colectarea urinei, materiale de laborator folosite; 
• deşeuri inţepătoare-tăletoare - deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin întepare sau 
taicre.Acestea cuprind: ace, ace cu fir, eatetere, seringi cu ac, perfuzoare, lame de bisturiu de unica 
folosinta,pipete, sticlărie de laborator sau altă  sticlărie sparta sau nu, care au venit în contact cu material 
infectat. 

Aceste deşeuri se consideră  infccţ ioase, sticlăria de laborator spartă  necontaminata se incadrează  
la categoria deşeuri inţepătoare-tăietoare deoarece au caracter agresiv şi prezintă  pericolul de Inţepare 

sau tăiere: 
• deşeuri chimice si fannaceutice — deşeurile reprezentate de substanţele chimice solide, lichide sau 
gazoase, care pot fi toxice, corozive sau inflamabile. Deşeurile farmaceutice includ: serurile şi 
vaccinurile cu termen de valabilitate depăsit, medicamentele expirate, reziduurile de substanţe 
chimioterapice, reactivii ş i substantele folosite in laboratoare. 

Deşeurile chimice provin din activitatea medicală  de diagnostic ş i tratament, a serviciilor de 
curaţenie ş i dezinfecţie în unitatea sanitara. Stibstanţele de curătenie si dezinfecţ ie deteriorate ca urmare 
a depozitării lor necorespunzătoare sau cu termenul de valabilitate depăsit, vor fi considerate deşeuri 
chimice. Deşeurile chimice periculoase sunt considerate acele deşeuri care prezintă  cel puţ in una din 
următoarele proprietăti: 
toxic, croroziv (ex: acizi pH<2 si baze pH > 12), inflamabil, reactiv (exploziv, care reactioneaza cu apa, 
sensibil la şoc), genotoxic (ex: medicamente citostatice). Există  totusi şi deşeuri chimice considerate 
nepericuloase care sunt reprezentate de acele deşeuri care nu prezintă  una din proprietăţile enumerate 
mai sus, cum ar 	zaharurile, aminoacizii şi căteva săruri organice ş i anorganice. 

Deşeuri chimice periculoase utilizate in mod curent in cadul unitatilor sanitare sunt reprezentate de: 
formaldehida, substanţe chimice fotografice, solventi, substanţe chimice organice, substanţe chimice 
anorganice. 
• deşeuri speciale — deşeurile periculoase care sunt generate in cursul activitaţii medicale ş i care sunt 
reprezentate de: deşeuri genotoxice ş i citotoxice, recipiente sub presiune, termometre sparte, baterii 
uzate. Deşeurile cu caracter special se vor colecta separat în vederea reciclării ş i reutilizarii conţ inutului, 
dacă  este cazul. 

ETICHETAREA AMBALAJULUI 
I. După  umplerea recipientelor pentru colcctarea deşeurilor acestea sunt etichetate cu Numele 

sectiei din care provin deşeurile/data închiderii ambalajului/numele persoanei care a inchis 
arnbalajul. 
Cutiile ş i sacii se inscriptioncază  in mod obligatoriu cu markerul cu datele de iclentificare 
men(ionate mai sus. 

4') 
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2. Părtile anatomice destinate incinerării sunt colectate 1n mod obligatoriu in cutii din carton rigid, 

prevăzute în interior cu sac din polietilenă  de inaltă  densitate, sauln saci din polietilenă  cu 

marcaj galben, special destinaţ i acestei categorii dc deşeuri. Sacii trebuie să  fie perfect etanşi 
pentru a nu permite scurgeri dc lichide biologice. 

3 Deşeurile chimice şi farmaceutice se colectează  in recipiente speciale, cu marcaj adecvat 

pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). 

DEPOZITAREA TEMPORARĂ- spaţiu amplasat în imediata vecinătate de poarta 2 

Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă  posibil, iar condiţifie de depozitare vor respecta 

nonnele de igiena in vigoare. ln spafiul de depozitare temporara trebuie să  existe containere mobile cu 

pereti rigizi. Containerele în care se dcpun sacii şi eutiile cu deşeuri periculoase vor fi mareaji cu galben 

/ pictograma "Pericol biologic". 
Secţ iile interioare vor respecta cu stricteje orarul de transport al deşeurilor stabilit pe întregul spital. 

1. Depozitarea temporară  trebuie realizată  în funcţ ie de categoriile de deşeuri colectate la locul de 

producere. Este interzis accesul persoanelor neautorizate 1n Incăperile destinate depozitării 
temporare. 

2. Durata depozitării temporare va fi căt mai scurtă  posibil, iar condijiile de depozitare vor respecta 

nonnele dc igienă  în vigoare. Pentru deşeurile periculoase durată  depozitării temporare nu 

trebuie să  depaşească  72 de ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru 

transport şi eliminare finală. 
Depozitarea la spatiul de depozitare temporara 
Condijiile spaţ iului central de depozitare temporara pentru deşeuri periculoase trebuie să  permită  
depozitarea temporară  a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate 1n intervalui dintre două- 
Indepărtări succesive ale acestora. 	de depozitare temporară  a deşeurilor periculoase este o 

zonă  cu potenţ ial septic şi este separat funcţ ional de restul construcliei şi asigurat prin sisteme de 

Mchidere. incăperea este prevazută  cu sifon de pardoseală  pentru evacuarea in rejeaua de canalizare 

a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. Spajnil de depozitare este prevăzut cu 

ventilaţ ie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să  nu permită  
descompunerea materialului organic din compozijia deşeurilor periculoase. Este asigurată  
dezinsecţ ia şi deratizarea 	de depozitare in scopul prevenini aparifiei vectorilor (insecte, 

rozătoare). 
Deşeurile menajere si municipale sunt preluate de o finnă  de transport autorizată(salubris) şi depuse 

la un depozit autorizat de deşeuri nepericuloase. Acest tip de deşeuri nu necesită  tratamente speciale. 

Transportul 
I. Transportul deşeurilor periculoase in incinta unită jii sanitare se face pe un circuit separat de cel 

al pacienţ ilor şi vizitatorilor de către personalul auxiliar instruit in acest scop. 

2. Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală  se face in conformitate CLI 

reglementările în vigoare referitoare la această  categorie de deşeuri prin neutralizatorul propriu. 

Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate, 

speci fice ilecărei categorii de deşeuri. 
Pentru deşeurile periculoase durata depozitării temporare nu trebuie să  depăşească  
72 de ore, din care 48 de ore in incinta unităţii. 

Deşeurile periculoase reprezentate dc fragmentc şi părţ i anatomice şi chimice sunt preluate de 
catrc SC DEMECO SRL, pentru tratarc . 
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Neutralizarca deseurilor periculoase 
Se realizeaza in cadrul unitatii, la neutralizatorul propriu NEWSTER , de catre personal specalizat si 
instruit in acest scop. 

Evidenta cantitătilor de deşeuri produse de unitatea sanitară  
Evidenta deseurilor produse in unitate se centralizeaza conforin legislatiei in vigoare. 
Trimestrial se efectuează  investigaţ ii — sondaj pentru culegerea periodică  a datelor şi pentru calcularea 

cantităţ ilor medii lunare. In fiecarc secţie există  un registru de evidenţă  a deşeurilor periculoase. 

EDUCAREA ŞI FORMAREA PERSONALULUI 

- Pentru aplicarea regulilor de colectare selectivă  a deşeurilor personalul responsabil cu gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitatea medicală  trebuic instruit sub coordonarea Ministerului Sănătaţii şi 

Familiei - Direcţ ia generală  de sănătate publică. 
- Unitatea asigură  educarea şi formarea profesională  continuă  pentru angaja(i, in următoarcle situa(ii: 

a) la angajare; 
b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post; 
c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea cchipamentelor existente; 
d) la introdueerca de tehnologii noi; 
e) la recomandarea medicului Serviciului de prevenire ş i control ale infecţ iilor nosocomiale (SSCIN) 

sau a medicului delegat cu responsabilităţ i in prevenirea ş i comhaterea infec(iilor nosocomiale, care a 
constatat nereguli in aplicarea codului de procedură, precum ş i la recomandarea inspectorilor sanitari de 
stat 

t) la recomandarea coordonatorului activităţ ii de protecţ ie a mediului; 
g) periodic, indiferent dacă  au survenit sau nu schimbări 1n sistemul de gestionare a deşeurilor. 

h.CIRCUITUL MEDICAMENTELOR 

in unna consultului clinic şi a investigaţiilor paraclinice, medicul curant recomandă  tratamentul 
necesar pacientului şi asistenta medicala completează  electronic condica de medicamente, ce se trimite 
către farmacia spitalului; 

Pentru urgenţele din afara programului farmaciei, se folosesc medicamentele din dulapurile de 
urgenta situate la nivelul secţi ilor, al căror stoc se reface periodic in funcţie de necesităţi; 

Pentru buna gestionare a stocurilor din dulapurile de urgenţa există  un responsabil pe fiecare secţ ie ( 
asistentă  sector), care verifică  valabilitatea medicamentelor ş i monitorizează  data expirării; 

Recepţ ia medicamentelor de la farmacie se face de către asistenta de la nivelul sectoarelor de 
activitate; 

Persoanele delegate transportă  cu liftul medicamentele pe secţ ii(pentru clădirea A), unde sunt 
distribuite pacienţ ilor sau sunt depozitate in dulapuri speciale, etichetate corespunzător; 

Mcdicamentele psihotrope şi stupefiante se elibereaza numai la nivelul sectiei ATI (în condică  scparată) şi 
sunt depozitate in dulaputi separate, inchise cu cheict 

Medicamentele expirate sau returnate : se respectă  procedurile operaţ ionale de distrugcre a 
medicamentelor expirate şi de rettimare a medicamentelor . 
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i.CIRCUITUL F011 DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA 

În scopul realizării corecte a circuitului Foii de Observaţ ie Clinică  Generală, care să  asigure 1n 

totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 

1782 din 28 decembrie 2006, cu modifleările şi completările ulterioare, precum şi prevederile HG pentru 

aprobarea pachctelor de servicii şi a Contractului --cadru care reglementează  condiţ iile acordării 
asisten(ei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. 

- În funcţ ie de durata de spitalizare, asisten(a medicală  spitalicească  se acordă  in regim de: 

a) spitalizare continuă; 
b) spitalizare de zi. 

Servicii medicale spitaliceşti care necesită  internare in regim de spitalizare continuă: 
I. Spitalizarea continuă  are o durată  de peste 12 ore. 

2. Asistenţa medicală  spitalicească  in regim de spitalizare continuă  cuprinde ingrijiri de tip acut şi 

ingrijiri de tip cronic şi se acordă  cu respectarea următoarelor criterii de internare: 

a) naştere; 
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţ iile în care este pusă  în pericol viaţa pacientului sau care au 

acest poten(ial, ce necesită  supraveghere medicală  continuă; 
c) boli cu poten(ial endemoepidemic care necesită  izolare şi tratament; 

d) bolnavi aflaţ i sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă  a procurorului pe timpul 

judecării sau urmăririi penale, carc necesită  izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor 

private dc libertate pentru care instanta de judecată  a dispus executarea pedepsei Intr-un penitenciar-

spital, precum şi tratamentul pacienţ ilor din penitenciare ale căror afcc(iuni necesită  monitorizarc şi 
reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; 

e) afec(iuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau 

spitalizare de zi. 
3. Factorii de care trebuie să  se (ină  cont cumulativ 1n luarea deciziei de internare in regim dc 

spitalizare continuă  sunt: 
a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; 

b) predictibilitatea medicală  a unci evoluţ ii negative, nedorite a pacientului; 

c) nevoia pentru şi disponibil hatea analizelodinvestiga(illor diagnostice; 

d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă  medicală. 
4. Paciemn carc prezintă  un bilet de internare pentru spitalizare continuă  vor putea fl programaţi 

pentru internare, în funcţ ie de afecţ iune şi de gravitatca semnelor şi simptomelor prezentate şi de 

disponibilitatea serviciilor unităţn spitaliceşti solicitatc. 
5. Prevenirea spitalizărilor continue consideratc cvitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, 

abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi 1n 

spitalizarea de zi, după  caz. 
Asistenţa medicală  spitalicească  1n regim de spitalizare de zi cuprindeingrijiri de tip acut şi ingrijiri 

de tip cronic şi se acordă  cu respectarea următoarelor criterii de internare: 

a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită  supraveghere medicală  pănă  la 12 ore in condiţ ine 

stabilite in norme; 
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b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi cfectuat şi/sau monitorizat în 

ambulatoriu. 

Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează  în 

regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat ş i/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi 
urmate de reactii adverse sau risc de urgenţă  pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a 

pacientului, impunând supraveghere medicală  care nu poatefiefectuată  in ambulatoriu. 

- in momentul internării,pacienţ ii se înregistrcază  in Registrul de Internări la Camera de Gardă,apoi 

se completează  în aplicaţia electronica a unităţ ii datele ce formează  Setul Minim de Datc la Nivel de 
Pacient (S.M.D.P.) pentru spitalizarea continuă  ş i pentru spitalizarea de zi, conform Modelului din 
Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006, cu modificările ş i completările ulterioare, privind inregistrarea 

şi raportarea stastistică  a pacienţ ilor care primesc servicii medicale . 
- Pentru pacienţ ii internaţ i F.O.C.G. se Intocmeşte electronic la nivelul Biroului de Internări prin 

completarea Setului Minim de Date după  cum unnează: 
- numărul de identificare al spitaluluit 
- numărul de identificare a secţ iei; 
- număr FOCG; 
- numele pacientului; 
- prenumele pacientului; 
- localitatea; 
- judeţul; 
- data naşterii; 
- sexul; 
- codul numeric personal; 
- tipul asigurării de sănătate; casa de asigurare de sănătate de care aparţine; 
- data internării; ora internării; 
-tipul internării; 
- Diagnosticul la intemare - reprezintă  afecţ iunca de bază  pentru care pacientul primeşte servicii 

spitalicesti. 
Odată  completate datele mai sus menţ ionate, se va emite ş i monta brăţara de identificare cu cod de 

bare la măna internateijar apoi pacienta este indrumată  către garderobă  pentru a se schimba în ţ inuta 
obligatorie de spital şi va fi Msolită  pe secţ ia de protil. 
in vederca rcalizării dublei identificări a pacientei, registratorul va emite brăţara de identificare de 
culoare albă  cu codul de bare pe care o va monta la măna acesteia, iar în cazul persoanclor cu dizabilitaţ i 
ş i nevoi speciale, brăţara emisă  va fi roş ie. 

in cazurile de urgenţă  majorti, medicul dirijează  pacienta direct catre salile de naştere sau de 
operaţie/ ATI. in accstc situaţ ii, formalităţ ile pentru inregistrarea internării se realizează  la biroul de 
internări,dar fără  prezenţa pacientei. Brăţara de identificare cu cod de bare emisa de către registrator 
insoţeşte FOCG Şi vor fi predate de către infirmiera de teren asistentei de la salile de naştere sau de 
operatie/ ATI . Asistenta de serviciu va monta brăţara de identificare la măna pacientei. 

Pe secţ ie, 	se codifică  in conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută  in Ord.M.S. 
nr.1199,2011 privind introduccrea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG cu modificările ulterioare ş i în 
F.O.C.G. se specifică: 

-investigaţ iile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, 
investigaţ ii rttdiologice, interven(ii chirurgicale) se vor inregistra codificat, specificânduşse ş i numă rul 
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acestora, la nivelul serviciilor de profil; 
- transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul aceluiaş i spital; 
- în cazul transferului unui pacient din sectia de profil in compartimentul A.T.I., F.O.C.G. cu 

epicriza de etapă  se va transmite acestui compartiment; 
Tot ce este mentionat în F.O.C.G. suportul de hârtie, diagnostice principale şi secundare precum ş i 

proceduri principale ore ş i minute, proceduri secundarc, analize,etc, trebuie să  fic introduse ş i 1n 
aplicatia electronica a unitătii conform solicitarilor legislative in vigoare mentionate. 

FOCG a pacientului, în perioada spitalizării se păstrează  în biroul din cabinetul de consultatie in 
mape 

Pe parcursul unui cpisod de îngrijire de boală, se intocmeşte o singură  F.O.C.G ş i se stabileşte un 
singur diagnostic principal în momentul externării; 

ln momentul externării, în FOCG a pacientului, la nivelul sectiei (asistenta şefaiasistenta de salon) se 
specifică: data externării, ora externării; tipul externării; starea la externare; 

Diagnostieul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemneaza şi se codifică  de 
către medicul curant care parafează  ş i semneaza 	in momentul incheierii acesteia; 

Externarea se semneaza cu cardul electronic de sanatatc. F.O.C.G. va fi verificată  ş i de către 
medicii codificatori desemnati de şelii de sectic carc vor aduce la cunoştintă  medicilor curanti 
inadvertentele din FO pentru modificare ş i corcctare, în termen de până  1n 72 de ore. 

-1,a externarea pacientului intreaga documentatie va fi completata în comun, de către medicul 
curant din sectia de profil ş i eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză  ). iar F.O.C.G. va 11 semnată  
de şeful sectiei 1n care este angajat medicul curant; 

- FOCG se intocmeşte pentru pacientil spitalizati in regim dc spitalizare continuă; 
- FOCG se completează  intr-un exemplar pentru ficcare episod de spitalizare continuă. 
- Episodul de spitalizare continuă  reprezintă  perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de 

spitalizare continuă, în cadrul aceluiaş i spital, fara intrerupere şi Palră  modificarea tipului de ingrijiri. 
- Tipurile de ingrijiri in regim de spitalizare continuă  sunt: ingrijiri acute ş i ingrijiri cronice sau dc 

recuperare; 
- Toate FOCG internare continuă  au anexat un plan de îngrijire care este initiat spre a fi completat 

de către asistenta carc primeşte pacientul. 
-"Foaia zilnică  de mişcare a pacientilor internati" sc completează  zilnic până  la ora 14.00, după  

care, pentru pacientii care se interneaza ulterior, "mişcarca-  sc completează  a doua zi; 
- Pentru ca pacientele internate după  efectuarea meniului să  beneficieze de hrană,asistentele de 

serviciu ale sectillor, raportează  aceste internări asistentelor şefe care vor intocmi bonul suplimentar 
(meniu de urgenta ); 

- -Mişcarea zilnică  a bolnavilor" se întocmeşte de către asistentele şefe de seette care au 
responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 

- F.O.C.G. se arhivează  lunar la nivelul sectillor la incheierea anului se depun pe baza procesului 
verbal la arhiva centrală  a spitalului. 

FOAIA DE INTERNARE A NOIJ- NASCUTULUI 
Registratorul inregistreaza nou-nascutii provcniţi dc la SO/SN in baza de date ş i emite prima pagină  din 
FOCG cu numele de familie al mamei,sexul,diagnosticul la internare,CNP inama,data naşterii(care este 
data intemării) pe baza documentelor - parte componentă  a FOCG ,completate de către medicul 
neonatolog dc gardă.Prima pagină  se emite cu cod de bare la Fel ca ş i la adulti. 
Nou născuttil este ctichetat cu bratara de culoare corespunzătoare sexului (albastru-masculin, roz-
fcminin), pe care se vor nota numele, sexul, data ş i ora naşterii de către asistenta de la modulul de T1 de 
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la SN. 
Pentru nou-născuţ ii transferaţ i , completează  FOCG pe baza biletului de trimitere de la medicul 

specialist ,iar ora internării este ora prezentării 1n spital. 

Aceste înregistrări şi emiteri de FOCG sunt efectuate de registratorul care deserveşte Secţ ia NN II in 

intervaltd orar 730  - 1530, iar in afara acestui program de către cel de la Biroul de internări. 

FOCG NOU-NĂSCUTULUI TRANSFERAT SAU NĂSCUT ÎN CAMERA DE GARDĂ  
La primirea unui nou născut in triaj sau naşterea acestuia în triajul spitalului va fi anunţat medicul 

neonatolog de la SN sau medicul de gardă  de la Seeţia Neonatologie I sau Neonatologie II. 

Nou născutul va fi etielletat cu hrăţară  de culoare corespunzatoare sexului (albastru - masculin, roz - 

feminin), pe care se vor nota numele, sexul, data şi ora naşterii - dacă  nou născutul a venit din teritoriu 

ora naşterii trebuic declarată  de persoana care a asistat naşterea sau de către mamă. 

Se completează  Foaia de observaţie cu date despre naştere, obţinute de la mamă, aparţmători sau 

personal medical de ambulanţă. 

FIŞA MAMELOR - iNSOLITOARE 
Lchuzele cu nn internaţi în sectia NN II se pot interna ca şi insoţ itoare a NN, caz în care registratorul 

emite o fişă  de mamă  Insoţ itoare cu datcle personale la care ancxează  o copie după  biletul ei de 

externare. 
Ca şi in cazul internărilor de zi şi continue, registratorul va emite brăţară  de identificare cu cod de bare. 

Mamele insoţitoare sunt internate de către medicii din garda de primire urgenţe, iar in cazul gărzilor 

mici, de către medicul de gardă  al clinicii desemnate prin rotaţie. 

Intemarea nou-născutului transferat sau născut în triaj. 

REFUZUL INTERNĂRII 
in condiţ ille in care pacientaiaparţ inătorii refuză  internarea , aeest lucru va fi consemnat 1n registrul dc 

consultaţ ie de către asistenta de triaj şi va fi contrasemnat şi parafat de către medicul de gardă. 

Pacientaiaparţ inătorii vor fi informaţ i despre consecinţele refuzului de internare şi vor semna în 

cunoştinţă  de cauză  următoarea fonnulă: "Refuz internarea pe proprie răspundere şi imi asum riscurile- 

FOSZ se intoemesc electronic la Compartimentul Spitalizare dc Zi in program 7-15. 
in afara acestui pogram , se intocmesc la nivelul Biroului de Internări. 

REGIMUL DE PĂSTRARE A FOCG PE PARCURSUL SPITALIZĂRII 
- Pe toată  perioada spitalizării , FOCG ale pacientilor internaţi pe secţ ie se păstrează  în dulapuri 

inchise cu cheia din cabinetele de consultaţii. 
- FOCG va insoţi pacientelc la investigaţ iile paraclinice şi, după  completarea acesteia de către 

medicul respectiv va fi adusă  şi returnată  de către personalul insoţ itor asistentei de sector sau medicului 

curant/garda, după  caz. 

ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG 
Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează  in cadrul secţiei: 

- FOCG se aRă  1n biroul din cabinetul de consultaţ ii la indemăna cadrelor medicale; 

- Pacientul poate solicita medicului sau asistentei medicale informaţii din FOCG, informaţii despre 

analizc şi rczultate, despre boala şi tratamente şi despre evolllţ iel 
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- Medicul curant si asistenta de salon sunt obligati să  dea toate explicaţ iilc pacientului în limita 

competenţelor stabilite de către unitatea sanitară, cu respectarca cadrului legal. 
- La solicitarea scrisă, pacientul poate primi o copie după  FOCG, cu acordul managerului 

- Copie după  FOCG se mai poate elibera: 
- familici sau apartinătorilor dacă  au procură  de la pacient sau dacă  pacientul a decedat şi acesta a 

specificat un apartinător in FOCG care să  aibă  acces la documentele sale medicale. 
- organclor de control abilitate (poliţie, parchet etc.) 
- medicilor norninalizaţi de pacient. 
-se va respecta Legea Drepturilor Pacienţilor, alineatul referitor la faptul că  au acces la toată  
documentaţ ia medicală  proprie (in perioada intemării ş i după), personal ş i cu avizul medieuM eurant / 

medieul şef de sectie 
La Foile de Observaţ ie ale pacienţ ilor vor avea acces: 
- medicul şef de secţie, medicul curant, medicul codificator 
- medicul rezident care este repartizat să  lucreze cu medicul curant al pacientului 
- Manageml spitalului 
- Directorul Mcdicat 
- Compartimcntul de statistică  
- medicul de gardă  (dacă  starca de sănătate a pacientului necesită  un consult sau se agravează  
pe parcursul gărzii) 
- medicii de alte specialitaţ i medicale de la camerele de gardă  ale altor spitale, dacă  medicul 
curant / medicul de gardă  a solicitat un consult interdisciplinar, care va fl ş i consemnat în 
foala de observaţie 
- comisia de expertiză  medicala a capacităţ il de munca 
- organe de control (instanţe de judecată  / Poliţie / l'archet / IMI. / altc organe de cercetare) 
- psihologul 
- asistentul social 
- asistentul medical 
- registratorul medical, statisticianul medical 
- personalul arhivci 
- studenţ i, masteranzi, doctoranzi, care desfaşoară  lucrări de licenţă  / dizertaţie / doctorat sub 
directa indrumare a unui cadru universitar dintr-o universitate cu care spitalul arc contract de 
cotaborare cu conditia ca acestia sa semneze o declaratie pe proprie raspundere ca nu vor face 
publice datele de identificare ale pacientului, pastrand anonimatul acestuia si ca vor folosi 
datele medicale strict in scopul stiintific anterior precizat. 
-Pacienţii nu vor avea acces la folle de observaţ ie proprii (acestea nu vor sta pc pat / la indemăna), decăt 
cu cerere scrisă  ş i aprobată  de către Conducerea spitalului (după  acordul prealabil al medicului curant 
ş i al şefului de secţ ie). 
-Infirmicrele sau apar(inătorii pacientilor nu vor avea acces la F.O.C.G. 
Medicii din alte sectil ale spitalului nu vor avea acces (cu excep)ia dosarelor aflate în arhivă  in 
momentul reinternării pacientului), decât dacă  aceştia sunt numiţ i de către Directorul Medical. 
-Documentele medicale pe care pacienţ ii au dreptul să  le prinnească  la extemare sunt: 
- biletul de căcternare, in care trebţiie scrise concluziile tuturor examenelor clinice efectuate pe 
parcursul internării (dacă  este cazul, se va detalia intregul consult), rezultatele examinarilor 
clinice ş i investigaţ iilor paraclinice — EEG, ECG, CT, RMN şi tratamentul iniţ iat ş i urmat pe 
parcursul internării 
- scrisoare medicala, care trcbuic să  cuprincla tratamentul necesar ş i recomandă ri către medicul 

II 
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de familie 
-schemă  de tratament 

- retetă  compensată  / gratuită  (dacă  pacientul dovedeşte calitatea de asigurat) 

- concediu medical (cu mentiunea că  se va nota în F.O. nr. C.M. şi nr. Re(etei medicale eliberate) 

- carnct de vaccinari (in cazul nou născu(ilor); 

- rczumat Plan de îngrijiri. 

Baza de date cu statistica spitalului. Se păstrează  de către salariatii Compartimentului de 

Statistică  al spitalului, 1n modalitate electronică  - Platformele SIUI electronice, pe perioadă  
nedeterminată  începând din anul 2008, respectiv anul 2010. 

La aceste informatii au acces: 
- Serviciul statistic 
- Serviciul Financiar - Contabil, 

- Manager 
- Director Medical 
- CAS lasi 
- Echipele de cercetare ştiintifică. 
- SMC - la introducerea datelor in aplicatia CAPESARO. 

CAPITOLUL XIX 
INFORMATIILE CU CARACTER CONFIDENTIAL 

Art. 332 Informaţille cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Spital prin proceduri interne 

specifice, carc asigură  aceesul exclusiv al celor direct interesati şi numai în scopuri profesionale, cu 

respectarea Regulamentului U.E. nr 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date şi a Legii nr. 544 din 

12 octombrie 2001privind libend acces la infonnatiile de interes public. Lista informatidor de interes 

public este anexă  la regulamentul de ordine interioară  si este afişată  pe site-ul 

Art. 333 Este interzisă  şi considerată  ilegală  utilizarea informatiilor cu caracter confidenţial in 

negocierea - directă  sau indirectă  - in cadrul diferitelor tranzactii/licitatii/contracte. 

Art. 334 Este interzisă  dezvăluirea informatillor cu caracter confidential, către alti angaţ  ati/ către o tertă  
parte, a informaţillor confidentiale ale unitătii. 

Art. 335 Păstrarea confidentialitătii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti 

salanatii care prin activitatea pe care o destăsoară  au acces la aceste în mod direct sau indirect in 
eonformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a Ordin M.S. 1410/2016 privind aprobarea 

Nonnclor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi Regulamentul nr. 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulatie a acestor date. 
I. in activitatea sa, personalul Spitalului Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Voda", va respecta 

cerintele de securitate a prelucrărilor de datc cu caracter personil; 

2. toţi utilizatorii aplicatillor informatice instalate în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică  
Ginecologie "Cuza Vodă-  au obligatia de a asigura şi menţine securitatea infonnatiilor privind 
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starea pacicntului, rezultatcle investigaţiilor, Tagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 
personale, care sunt conlidenţiale chiar şi după  decesul acestuia. 

3. Utilizarea sau dezvăluirea oricărei infonnaţii privind starea de sănătate sau a datelor personale alc 

pacienţilor pentru oricare alt scop în afara celui pentru care sunt autorizaţi constituie o gravă  
incălcare a confidentialităţ ii datelor şi o incălcare a nonnelor legale în vigoarc. in cazul constatării 

unei astfel de Meălcări a normelor legale şi a eelor de ordine interioară  se vor lua imediat măsuri 

disciplinare. 
4. Este interzisă  accesarea bazei de date şi/sau dezvăluirea de informaţii medicale in afara obligaţillor 

de scrviciu. Este interzisă  accesarea bazei de date şi/sau furnizarea de infonnaţ ii medicale către 

terţ i în lipsa unei aprobări scrise a Directorului Medical sau a Managendui. 
5. in cadml spitalului accesul la aplicaţiile infonnatice se face pe baza unei parole individuale 

acordate. 
6. Tot personalul are obligaţ ia de a lua inasuri pentru protejarea datelor impotriva accesului 

neautorizat, dezvăluirii, modificării, pierderii sau distrugerii accidentale sau ilegalc precum şi 

impotriva oricărei forme de preluerare ilcgală. 
7. Este interzisă  scoaterea în afara spitalului a documentelor care conţin informaţ ii privind pacienţ ii. 

Este interzisă  orice formă  de copiere a datelor continute in baza de date a spitalului. Este interzisă  
folosirea 	infonnatice în afara seopului pentru care au fost ericate. 

8. Alte dispoziţii cu caracter de atribuţ ii care vor fi incuse în fişa postului a celor obligaţi a le ducc la 

indeplinire. 

CAPITOLUL XX 

Art. 336 PROCEDURA DE ACCES A REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA 

in cadnd Spitalului Clinic de Obstetrică  —Ginecologie ,.Cuza Vodă" laşi relaţ ia cu mass-media 
este asigurată  NUMAI prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt). Excepţ ie la 

prezenta regulă  fac următoarele cazuri: 
e accesul delegaţ ilor cu acordul managerului, când aceştia vor fi insoţiti de manager, purtător de 

cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager; 
accesul delegaţilor Ministerclor, numai când aceştia iş i asumă  răspunderea pentru Reprezentanţ ii 
mass-media care îi insoţesc. 
In cazul numirii prin decizie a unor angajaţ i 1n relaţ ia cu mass-media cu diverse ocazii, altele 

decât purtătorul de cuvânt, aceştia vor fi instruiţ i obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri ş i se vor 
supune strict cerinţelor procedurii. 

Purtătorul dc cuvănt şi responsabilul privind comunicarea in situaţ ii de criză  trebuie: 
să  răspundă  corect, complet, cu siguranţă  ş i fermitate la iintrebările reprezentanţilor mass-media; 
să  se abţ ină  dc la reacţ ii de tipul no comment. in cazul 1n care nu deţ in toate informaţ ille pentru a 
formula un răspuns la o întrebare, mult mai potrivit este să  recunoască  sincer acest lucru, cu 
precizarea imediată  că  în cel mai scurt timp se va documenta ş i va oferi răspunsul dorit: totodată. 
dacă  nu se pome ritspunde in mod obiediv la o infrebare, existând in acest sens o interdicţ ie 
legală  imperativă  (şedinţe de judecată  declarate nepublice, interdicţ ia de a furniza informaţ ii şi 
date cu caracter personal atlate sub incidenţa Regulamentului general privind protectia datelor 
(GDP12), prejudieierea rezultatelor anchetei penale în cadrul unită(ilor de parchet), este 
recomandat să  explice faptul că  nu are dreptul să  răspundă 	intrebarea respectivă  şi să  facă  
trimitere la textele de lege care interzic formularea unui răspunsi pubfic: 
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- să  nu comunice informatii ce pot fi asimilate sau echivalate cu anwpronuntarea în cazurile 
supuse aterniei mass media, tinănd seama de principiul prezumtiel dc nevinovătie, sau să  
exprime opinii personale, indiferent dacă  acestea ar putea fi confirmate ulterior; 

- 	să  nu intre in polemică  cu jurnaliştii, să-şi păstreze echilibrul, calmul, atentia, răbdarea şi 

disponibilitatea şi să  nu se arate „deranjat" de unele intrebări oricăt de diticile, eronate, 
tendentioase sau inconfortabile s-ar dovedi acestea; 
să  coordoneze activitatea de realizare a dosarelor (kiturilor) de presă, a comunicatelor, 
declaratiilor de presă, a tuturor materialelor destinate presci, emise de spital; 

- să  furnizeze informatia atunci când e solicitată, dacă  este în legătură  cu un eveniment de 
actualitate. 

• Acccsul reprezentantilor MASS-MEDIA in spital este permis numai pe la postul nr.1, pe baza de 
legitimatie de acreditare in specialitatc, a documentului dc idcntitate si a acordului managerului 
spitalului, sau a purtatorului de cuvant desemnat de manager. Reprezentantul MASS-MEDIA va 
fi insotit de agentul de paza pana la preluarea lui de catre manager sau purtatorul de cuvant; 

✓ Reprezentantii mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele 
o cănd insotesc o dclegatie oficială  (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora; 
o insotiti de Manager şi/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al Spitalului. 

Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului 
Interviurile în cadrul Spitalului vor R acordatc numai de către Responsabilul cu mass-media 

(purtător de cuvănt) cu respectarea următoarelor regulf 
a) Privind drepturile copitubd 

✓ nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani atlati sub tratament decăt cu acordul 
în scris al apartinătorilor (rude de gr.l). 

✓ informatillc puse la dispoznia mass-media in cadrul interviului vor line cont de dreptul la 
protejarea imaginii publice ş i a vietii intime, private şi familiale alc copilului in cauză; 

V nu vor fi lăcute publice informatii cu privire la indicii carc ar putea duce la identillcarea copilului 
în vairstă  de pănă  la 14 ani in situatia în care acesta a fost victima unei abuz sexual, abuz fizic sau 
psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la săvărş irea acestora. 
Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice numai 
cu acordul scris al părintilor, al persoanei în grija căreia se află  copilul sau a unui reprezentant 
legal. 

✓ nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia copilului 
precum şi un eventual handicap al acestuia. 

b) Privind demnitatea umană  şi drepturile paeieuţilor 
✓ declaratine referitoare la o personă  se vor face respectând drepturile ş i libertătile fundamentale 

ale omului. 
✓ informatiile cu privire la o persoană  refinut ia pentru cercetări, arestate sau aflate în detentie se vor 

pune la dispoznia mass-media numai cu acordul scris al persoanei. 
✓ nu va fi dezvăluită  in nici un fel identitatea unei persoane victimă  a unei infractiuni privitoarc la 

viata sexuală  cu exceptia cazului in care persoana a dat Acord scris. 
I nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatca, rasa sau religia unei 

persoane precum ş i un eventual handicap al acestuia. 
✓ informatii cu privire la persoane atlate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de 

sănătate, probleme de diagnostic, prounostic. tratament, circumstante in legătură  cu boala ş i cu 
alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune ja dispozitia reprezentantilor 
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mass-media numai cu acordul persoanei, sau in cazul unei persoane fără  discernămănt ori 

decedată, cu acordul familiei sau aparţinătorilor. 
Responsabilul cu mass-media (purtătorul de cuvânt) va Insoţi reprezentanţ ii mass-media în cazul în 

care aceştia doresc intervievarea unui pacient, dar va permitc acest lucru numai după  ce pacientul va da 
acordul în scris cu privire la intervicvarea sa. 

Acordurile in scris vizavi de oferirea informaţ iilor cu privire la starea de sănătate, medicamentaţ ie, 

tratament, condiţie fizică, etc, sau cu privirc la luarea unor interviuri sub formă  de înregistrare 

audio/video sau poză, se vor da pe formular "Acord în scris al pacientului-, Anexa 2. 
Responsabilul cu mass-media va avea grijă  ca deplasarea reprezentanţ ilor mass-media in incinta 

Spitalului să  se facă  numai cu ecuson ş i halat corespunzator. 
Responsabilul cu mass-media va face demersurile pentru interzicerea accesului reprezentanţilor 

mass-media in compartimentelc de A.T.I. 
Ncrespectarea de către purtătorul de cuvânt a contidentialităţii datelor despre un pacient şi a 

confidenţ ialităţ ii actului medical, precum şi prevederilor acestei proceduri atrage după  sine sancţ ionarea 

disciplinară, contravenţ ională  sau penală, conform prevederilor legale. 
Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspunderc în cazul unor filmări cu cameră  ascunsă  sau a unor 

interviuri Inregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţ ii mass-media. 
Reclamatii 5n sensul prezentei proceduri 

Reciammii privind divulgarea unor informatii referitoare la un pacient (adult sau copil) fără  
acordul in scris al acestuia. 

in cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informaţ ii cu privire la 
clauzele menţ ionate in procedură  lără  acordul în scris al persoanei atrage după  sine saneţ ionarea 
disci pl inară. 

in cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient 1n privinţa căruia s-au 
divulgat informaţii de oricare natură  fără  acordul scris al acestuia vor fl suportate de către Purtătorul de 
euvănt. 

Reclamatii cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini în legătură  cu un pacient fără  
acordul scris al acestuia, oblinute de Reprezentanti mass-media cu echipamente audio -video ascunse 

in cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilorfinregistrărilor audio puse la dispoziţ ie de 
pacientul reclamant ş i cu ajutorul acestuia se va identifica ziva ş i ora la carc inregistrarea a fost făcută. 
Din "Registrul vizitatori", atlat la portar (agent de pază) pe baza datei şi orei la care s-a constatat că  a 
fost efectuată  Inregistrarea, se vor identifIca Reprezentanţ ii mass-media care se fac răspunzători de 
situaţ ia creată. Măsuri luate : 

• se va aduce la cunoştiinţă  1n scris Angajatorului reprezentanţ ilor mass-media ce se fac vinovaţ i 
de 	fapta respectivă  şi se va solicita 1n scris măsurile care au fost luate impotriva 
Reprezentanţ ilor mass-media reclamaţi; 

• se va interzice pe viitor accesul Reprezentanţ ilor mass-media vinovaţi de situatia creată  pe 
teritoriul Spitalului. 

• se vor aduce la eunoştiinţă  pacientului reclamant măsurile luate cu menţ iunea că  Spitalul este 
ahsolvit de orice vină  pentru inregistrări audio/video cfectuate cu camera ascunsă. 

(1-2) 
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CAPITOLUL XXI 
DREPTURILE 51 OBLIGATIIILE PACIENTILOR 

Art. 337 Definitii : 

I. Pacient = persoană  sănătoasă  sau bolnavă  care utilizează  servicii de sănătate . 
2. Discriminare = distincţ ia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, 
văsstei, apartenenta etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei 

personale. 
3. ingrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare ş i servicii conexe actului medical 
4. Intervenţ ie medicală  = orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, 
terapeutic sau de reabilitare . 
5. ingrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când 
nu mai cste posibilă  finbunătăţ irea prognozei fatalc a stării de boală, precum şi ingrijirile acordate in 
apropierea decesului. 

Art. 338 ( I) Drepturile paeienţ ilor reglementate de prevederile in domeniu (Legea nr. 46/2003 ş i 
Norrnele dc Aplicare prin Ordinul MinisteruluiSănătătii Publice nr. 386/2004) sunt: 

Pacienţ ii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă  calitate de care societatea dispune, în 
conformitate cu resurselc umane, financiare şi materiale ale unitaţ ii. 
- Pacientul arc dreptul de a fi respectat ca persoana umană  fară  nici o discriminare; 

Dreptul pacientului la informatia medicală  : 
- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum ş i la modul 
dc a le utiliza; 
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţ ii şi statutului profesional al fumizorilor de 
servicii de sănătate; 
- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor ş i obiceiurilor pe care trebuie să  le 
respecte pe durata spitalizării: 
- Pacientul intemat are dreptul de a fi infonnat asupra stării sale de sănătate, a intervenţ hlor medicale 
propuse, a riscurilor potenţ iale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propusc, 
inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor 
medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic; 
- Pacientul are dreptul de a decide dacă  doreşte sau nu să  fie informat în cazul în care informaţ iile 
prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă  psihică; 
- Informatfile se aduc la cunoştinţa pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarca 
tenninologiei de specialitate; în cazul în care pacicntul nu cunoaşte limba romănă, informaţ ille i se aduc 
la cunoştinţă  în" limbamaternă  ori in limba pe care o cunoaşte sau, după  caz, se va eăuta o altă  fonnă  de 
comunicare; 
- Pacientul are dreptul de a cere in mod expres să  nu fie informat despre situaţ ia sa medicală  ş i de a 
alege o altă  persoană  care să  fie infqrmată  in locul său: 
- Rudele ş i prielenii pacicntului pot fi informati despre evoluţ ia investigatiilor, diagnostic ş i tratament, 
dar numai cu acordul pacientului, 
- Pacientul are dreptul de a cere ş i de a obţ ine o altă  opinie medicală. 
- Pacientul are dreptul să  solicite şi să  primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor 
diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada 
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Dreptul pacientului privind interventia medicală: 
- Pacientul are dreptul să  refuze sau să  oprească  o intervenţie medicală  asumăndu-şi, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trcbuie explicate 
pacientului; 
- Când pacientul nu iş i poate exprima voinţa, dar este necesară  o intervenţ ie medicală  de urgenţă, 
personalul medical are dreptul să  deducă  acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară  a acestuia; 
- In cazul in care pacientul necesită  o intervenţ ie medicală  de urgenţă, consimţămăntul reprezentantului 
legal nu mai este necesan 
- in cazul in care se cere consimţămăntul reprezentantului legal, pacientul trebuic să  fie implicat in 
proccsul de luare a deciziei, atăt căt permite capacitatea lui de Tntelegere, 
- in cazul in care furnizorii de servicii medicale consideră  că  intervenţia este in interesul pacientului, iar 
reprezentantul legal refuză  să  îşi dea consimţămăntul, decizia este declinată  unei comisii de arbitraj de 
specialitate; 
- Comisia de arbitraj este constituită  din trei medici pentru pacienţ ii internaţ i 
- Consimtamantull pacientuiul este obligatoriu peritru reco!tarea, păstrarea, folosirea tuturor 
produsclor biologice prelevate din corpul său in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu 
care acesta este de acord; 
- Consimţământul pacientului este obligatoriu in cazul participării salc ca subiect în invăţămăntul 
medical clinic ş i cercetarea ştiinjifică. Nu pot fi folosite pentm cercetare ştiinţifică  persoanele care nu 
sunt capabile să  iş i exprimc voinţa, cu excepţia obţ inerii consimţămăntului de la reprezentantul 
legal, ş i dacă  cercetarea este făcută  şi în interesul pacientului; 
- Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicală  fără  consimţământul său, cu excepţ ia 
cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului ş i evitării suspcctării unei 
culpe medicale; 

Dreptul la confidentialitatea informatillor şi viata privată  a pacientului : 
- Toate infonnaţ iile privind starea pacientului, rezultatele investigaţ illor, diagnosticul, prognosticul, 
tratamentul sau datele personale sunt confidenţ iale, chiar şi după  decesul acestuia. 
- Informaţ iile cu caracter contidenţ ial pot fi furnizate numai în cazul in care pacientul işi dă  
consimţămăntul explicit sau dacă  legea le cere în mod expres. 
- in cazul in carc infonnaţille sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţ i, implicaţ i in 
tratamentul pacicntului, acordarea consimţământuluieste obligatorie. 
- Pacientul arc acces la datele medicale personale. 
- Orice amestec in viaţa privată. familială, a pacientului este iqterzis, cu excepţia cazurilor în care 
aeeastă  imixtiunc influenţează  pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate ş i numai cu 
consimţămăntu I pacientului. 
- Sunt considerate excepţ ii cazurile in care pacientul reprezintă  pericol pentru sine sau pentru sănătatea 
publică; 

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale : 
- in cazul in care fumizori! sunt obligaţ i să  recur2ă  la seleetarea pacienţ ilor pentm anumite tipuri de 
tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. 
- Criteriile medicale privind selectarea pacienţ ilor pentru anumite tipuri de tratament se claborează  de 
catre Ministerul Sănătăţ ii ş i se aduc la cunoştinţa publicului. 
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- Intervenţ iile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă  există  condiţ iile de dotarc necesare 

şi personal acreditat corespunzător. 
- Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putca muri in demnitate, 
- Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material ş i de sfaturi 
pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in măsura posibilităţ ilor, va fi creat 

mediul de ingrijire ş i tratament căt mai aproape de cel familial. 
- Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să  supună  pacientul nici unei 
forme de prcsiuni pentru a-1 dctermina pe acesta să  il recompenseze altfel decăt prevăd reglementările 

de plată  legale din cadrul unităţ ii respective. 
- Pacientul poate oferi angajaţ ilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţ i suplimentare sau donaţ ii, cu 

respectarea legii. 
- Pacientul are dreptul lia ingrijiri medicale continue până  la ameliorarea stării de sănătate sau până  la 

vindecare. 
- Continuitatea ingrijirilor se asigură  prin colaborarea ş i parteneriatul dintre difcrite unităţi medicale 
publicc ş i nepublice, spitaliceşti ş i ambulatorii, de specialitate sau de medicină  generală, oferite de 
medici, cadre medii sau dc alt personal calilicat După  externare pacienţ ii au dreptul la servicii 
comunitare disponibile. 
- Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenţă  medicală  de urgenţă  şi de servicii farmaceutice, în 
program continuu. 

Art. 339 Pacienţii au următoarele obligaţ ii : 
- Să  respecte regulile ce se aplică  în spital; 
- Să  păstreze ordinea, linistea ş i curăţenia in spital; 
- Să  respecte programul de vizite ş i de masă  precum ş i circuitele funcţ ionale din spital; 
- Să  nu deterioreze bunurile din spital; 
- Să  respecte 	terapeutice ale medieului pe perioada internării; 
- Să  nu utilizeze consumatori electrici decăt cu aprobarea medicilor şefi de seeţ ie; 
- Să  nu părăsească  spitalul fără  aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul in care are drept de 
învoire să  nu depăşească  timpul care i-a fost acordat; • 
- Să  păstreze ş i să  predea în bune condiţ ii cchipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru 
şederea in spital; 
- Pacienta nu are voie să  părăsească  incinta spitalului. 
- Pacienta internata este ohligată  să  poarte numai echipament de spital (camaşă, capot ctc). 
- in timpul orelor de vizită  medicală  vor fi găsite în pat iar accesul vizitatorilor este interzis. 
- Pacienta va respeeta regulile de igienă  personală  : 

- duş  zilnic 
- spălarea mâinilor cu apă  şi săpun înainte şi după  Ilecare mancvră  ; 
- se prcocupă  de igiena sânului pentru prevenirea eroziunilor şi ragadelor 
- se prcocupă  de igiena alăptării prin spălarea mâinilor şi a sănilor cu apă  călduţă  şi săpun , 

clătirea ş i ştergerea prin tamponare cu comprese sterile înainte ş i după  fiecare alăptare 
- Pacienta va respecta următoarele reguli la locul de cazare : 

- nu aşează  pe pat genţi in care transportă  obiecte personale 
- nu păstrează  alimente în noptiere sau pe pervazul fcrestrclor ci numai in frigiderele existente în 

SeCtOr 
- scrvirca mcsci se face numai în sala de mese cu spălarea obligatoric a măinilor înainte de 

fiecare masa 
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nu va păstra în noptie e sticle, borcane cu resturi alimentare suc sau ceai 

- nu dcpozitează  nici un obiect pe patul nou-născutului 

- nu utilizează  cadiţa destinată  băii nou-născutului pentru igiena personala sau pentru a spala 

Ienjerie 
nou-născutul nu se aşează  pe patul paeientei. 

Art. 340 Se interzice complet fumatul in Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" avănd 

în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3(1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie 

şi se sanctionează  cu amendă  contraventională  de la 100 — 500 RON. Această  prevedere trebuic 

respectată  de către personalul încadrat în unitate, de către pacienţi, aparţinători precum şi orice altă  
persoană  care se află  în unitatea sanitară. 

CAPITOLUL XXII 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 341 Atribuţii principale ale personalului numit in funcţ ii de conducere sau delegat, medic , biolog, 

chimist, farmacist, personal de eercctare atestat, conform Legii nr. 95/2006, privind Reforma în 

domeniul sănătăţii : 
. incheie cu managerul contract de administrare cu o durată  de 4 ani, in cuprinsul căruia sunt cuprinşi 
indicatorii de performanaţă  ai seeţiel. Contractul de administrare poate fi prelungit sau poate înceta 
înainte de termen, în prineipal, în cazul neindeplinini indicatorilor specifici de performanţă. 
. participă  la Intocmirea hugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii şi a planului de achiziţ ii publice, pe 

baza unor analize conerete a activităţii secţ iei, sau, după  caz a spitalului 

. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, informează  despre eventualele abateri şi 
le solutioncază  impreună  cu structurile de conducerc ale unităţii ; 
▪ întocmeşte declaraţia de incompatibilitate, de interese şi de avere care se va depune la Ministerul 

Sănătăţii Publice şi se va afişa pe sitc-ul unităţii, in termen de 15 zile de la data numirii sau aplicării 
procedurii, fiind actualizată  in termen de maximum 30 de zile de la data când intervin modificări. 

Art. 342 Principalcle responsabil ităti ale angajaţilor din unitate sunt : 
- respectarea confidenţialităţii tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura lor ; 

- respectarea normelor de securitate, protecţia muncii şi dc prcvenirc a incendiilor ; 

-respectarea normelor de igienă  şi a celor privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţ iflor 

associate activităţ ii medicale ; 
-respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului ; 

- respectarea programului dc lucru şi anunţarea in timp util a oricărei indisponibilităţi fizice, legată  de 

indepl in irea atribuţiilor de serviciu ; 
- respectarea normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 

medicamenetor cu regim special; 
- organizează  şi desfăşoară  programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atăt pentru 

pacienţi, căt şi pentru aparţinători şi diferite categorii profcsionalc atlatc în fonnare; 

- utilizarea şi păstrarea în bune condiţii, a echipamentelor şi instrumentarului din dotare, supravegeaza 

colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finală  a materialelor şi instrumentarului de unică  
folosinţă  utilizat şi se asigură  de depozitarea acestora in vederea distrugerii; 

- poartă  echipamentul corespunzător funcţiei pe care o de(inc în vederea păstrării igienei şi a aspectului 

estetic personal; 

f 
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- execută  orice alte sareini de erviciu în vederea asigurării unei bune funcţ ionări a activităţ ii spitalului ; 
- respectă  normele generale de etică  profesională  din domeniul medical; 
- indeplinirea obligaţ illor in baza competenţelor profesionale certificate de actele de studii obţ inute, ca 
urmare a parcurgerii unei forme de invăţămănt de special itate recunoscută  de lege. 
- actualizarea asigurărilor de malpraxis şi a certificatelor eliberate de către organizaţiile profesionalc 
(Colegiul Mcdicilor, 0.A.M.R., Colegiul farmaciştilor, Colegiul biologilor, chimiştilor, Colegiul 
psihologilor). 
- atribuţiile personalului sunt prevăzute în fişele de post întocmite conform prevederilor legale tiind 
anexa la contractul individual de muncă. 

Art. 343 Prcvederile prezentului regulament de organizare şi funcţ ionare se aplică  tuturor angajaţilor 
Spitalului Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" , indiferent de felul ş i durata contractului de 
muncă. Cei care lucrează  în Spitalul Clinic dc Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" în calitate de 
delegaţi, detaşati, rezidenti, stagiari, inclusiv personal integrat-cadre didactice UMF, ori efectuează  
stagii de perfecţionare profesională, ca şi angajaţii din cadrul programelor de sănătate sunt obligaţi să  
respecte prezentul regulament, în caz contrar urmând a răspunde conform normelor legale in vigoare şi a 
celor stipulate în contractul inchciat cu unitatea trimiţătoare. 

Prezentul regulamcnt intră  în vigoare cu data de inregistrare şi aprobare de la forul ierarhic 
superior. 

Art. 344 Fnumerarea atribuţiilor din prezentul regulament este limitativă, el putăndu-se completa cu 
îndatorirea dc a indeplini orice alte sarcini dc scrviciu conform pregătirii ş i/sau dispoziţiilor cuprinse in 
actele normative in vigoare şi în (işa individuală  a postului. 
Regulamentul Organizare şi funcţ ionare poate fi modificat sau completat ori dc câte ori necesităţile 
legale de organizare, funcţ ionare in unitate le cer. 

Art. 345 Regulamentul de organizare şi funcţ ionare va 11 pus la dispoziţ ie in fiecare structură  
funcţ ională  a Spitalului Clinic de Obstetrică  Ginecologie 	Vodă" şi prclucrat de şeful structurii cu 
toţ i angajaţ ii, pc secţ ii şi compartimente, încheindu-se proces verbal sub semnătură  de luare la 
cunoşti nţă . 

Art. 346 Pentru personalul încadrat după  intrarca in vigoare a Regulamentului de organizare şi 
funcţ ionare prelucrarea se face de către şeful secţ ici (compartimentului) in care acesta se angajează. 

Art. 347 Acest regulament de organizare şi funcţ ionare este redactat în conformitate cu reglementările 
legale in vigoare. 

Art. 348 Atât angajatorul, cât şi angajatul sunt obligaţ i să  respeete, enumeratc dar nu limitative, 
atribuţiile ce-i revin inclusiv Hotărările aprobate dc Managcr a consiliilor şi comitetelor organizatc la 
nivelul Spitalul Clinic de Obstetrică  Ginecologie "Cuza Vodă" a căror componenţă  şi atribuţ ii se regăsec 
în prezentul R.O.F. 

Seful de secţ ielcompartiment/laboratorlserviciu/birou are dreptul să  solicite mediere, consultanţă  
sau alte măsuri de protecţ ie din partea Comitetului Director, în activitatea sa curentă  şi în soluţionarea 
situaţ iilor conflictuale cu caracter social-sindical. 
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Art. 349 Conţinutul prezentului regulament de organizare şi funcţionare va fi modificat şi completat, 

conform legii, ori de câte ori va ft necesar. 
Modificarea prezentului regulament - impusă  de necesităţilc legale de organizarea şi disciplina 

muncii — se va putea face potrivit procedurii prevăzute de lege pentru intocmirea lui. 

Art. 350 Pe haza prezentului regulament este elaborata fişa postului pentru fiecare funcţic, aceasta 

urmând a fi reactualizată  periodic conform sarcinilor şi obiectivelor Spitalului Clinic de Obstetrică  
Ginecologic "Cuza Vodr. 

Manager, 
Ec. Robert DĂNC 

Preşcdinte Sanitas, 
Asistent medical Cristina CRACANĂ  

( 
Director medical, 
Conf. Dr. Bogdan 

Director financiarc ntab.  , 

iţiEc Gica COSESC 

Avizat legalitatca 
Consilicr juridic Dragoş  Atitienei 
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