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SPITALUL DE :OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE 8UFTEA 

-
CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. - Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este unitatea sanitară cu paturi, de 
utilitate publică; cu personalitate juridică, care asigură asistenţă medicală de specialitate, preventivă 
şi curativă bolnavilor internaţi şi a celor prezentaţi în ambulatoriul de pe teritoriul arondat. 
Funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în subor'dinea Consiliului Judetean Ilfov. A fost reorganizat în baza 
avizului M.S. nr. XI/A/25468/CV/404,466/CV/229/31.05.2012 şi a Dispoziţiei Consiliului Judeţean 
Ilfov nr. 153 /05.07.2012, structura organizatorică fiind modificată în baza avizelor MS şi a 
Hotărârii Consilinlui Judeţean nr. !15/22.01.2014 şi nr. 04/31.01.2019. 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea asigură asistenţă medicală de specialitate şi de 
urgenţă pentru locuitorii din Oraşul Buftea şi zonele limitrofe în regim de spitalizare continuă, 
spitalizare de zi şiasistenţă de speqialitate ambulatorie. 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea răspunde potrivit legii, pentru calitatea actului 
medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, de igienă, de alimentaţie şi de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei m~dicale ce pot ,determina prejudicii, uneori majore, pacienţilor. 
Pentru prejudicii cauzate pacienţilpr din culpă medicală răspunderea este individuală. 

Activitatea profesională, precum şi respectarea manoperelor / manevrelor şi a procedurilor 
medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională 
sunt de competenţa, după caz, a <;:olegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din 
România, OBBCSSR sau a Ordipului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România. I 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea acordă prin Camera de gardă primul ajutor şi 
asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital şi poate asigura prestaţii 
medicale la cerere sau în baza unei recqmandări medicale, în limitata competenţelor. 

Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi, alte situaţii de criză şi este obligat să patticipe cu toatf 
resursele la înlăturarea efectelor 

I 
acestora. In acest sens spitalul are elaborat Planul alb pentru _1 

organizarea activităţii în cazul unei situaţii de catastrofă, în condiţiile fluxului maxim şi brutal al 
victimelor. : 

PLANUL ALB permite Jestionat·e~ si~uaţiilor de urgenţă produse în afara Spitalului şi 
care necesită resurse uinane, logjstice şi financiare suplimentare dar şi asigurarea asistenţei medicale 
pentru bolnavii internaţi şi care nu Ju putut fi externaţi sau transferaţi la alte spitale. 

I 

Art. 2. - Regulamentul de brganizare şi Funcţionare al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea, denumit în continuare "R:O.F. " este întocmit în temeiul următoarelor documente legale: 

- Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 95/2006 privind! reforma În dq' 1neniul sănătăţii, cu modificările şi completările la 

zi; 
- Legea 477/2004 Codul de; conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile 

publiceL; 25/2004 · · d I · ' · - .. 1 1 ·1 d - d'fi - ·1 · - egea pnvm protecţia matermtaţu a ocun e e munca cu rno 1 1can e ş1 

completările ulterioare; I · 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările la zi; 
- Legea 202/2002 modificata prin Legea 229/2015-egalitatea de şanse si de tratament intre 

femei si bărbaţi; '. 
- OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 

publice; 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 
- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medipale în unităţile sanitare; 
- Ordinul 1365/2008 organizarea serviciului de pază si a regimului de acces în unităţile 

sanitare cu paturi; . I , . i 1
' ' ' 
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- Ordinul nr. 39/2008 privinb reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 
- Ordinul 1782/2006 privin~ înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitJiizare continuă şi spitalizare de zi; 
- Ordinul M.S.P. nr. 914/2096, pentru aprobarea nonnelor privind condiţiile pe care trebuie să 

le îndeplinească un spital în vede1ea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările si 
completările ulterioare; i .. 

- Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură si la nivel de unitate sanitară; 

A 3 -, b d I .I o M; 'sj, i I 40°8/201 o · · d b · ··1 d rt. . - n aza preve en or . . , nr. pnvm apro area cntern or e 
clasificare a spitalelor în funcţie! de competenţă, precum şi a O.M.S 323/2011 privind aprobarea 
metodologiei şi a criteriilor minime. obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de 
competenţă, cu modificările ulterioare, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este unitate 
sanitară de monospecialitate, clasificată în categoria a V-a. 

I 

Art. 4. - Formajuridică 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este o instituţie publică finanţată integral din 
venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Ilfov. 

Art. 5. - Adresa 
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are sediul în Oraşul 

Jud.Ilfov 
telefon 021-3515295 
fax 021-3515295 · 
e-mail :office@spitalbuftea.1o 

i 

; i' I ' !! . 

CAPITOLUL2. OBIECTULDEACTNITATE 
I , 

Buftea, str.Studioului nr. 5 

Art. 6. - Toate compartimentele structurii organizatorice ale Spitalului de Obstetrică
Ginecologie Buftea, secţiile, colnpartimentele,: laboratoarele etc. sunt integrate într-un sistem 
funcţional unitar, prin care se asigiră: , 

I. accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală; 
2. unitate de acţiune în rezo1varea problemelor de sănătate în teritoriu; 
3. continuitatea acordării asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin 

cooperarea permanentă a medicii o\- din aceleaşi secţii sau din secţii diferite; 
4. utilizarea eficienta a programului de lucru şi a personalului de specialitate, a mijloacelor 

tehnice de investigaţii şi tratament; 
5. dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale corespunzătoare nivelului 

medicinii moderne. 

Art. 7. - Spitalul de Obstet~ică-Ginecologie Buftea are în principal următoarele atribuţii: 
A. Acordă servicii medicale preventive şi curative conform pachetului de servicii contractat 

cu C.A.S.J. Ilfov. Pentru aceasta, spitalul trebuie: 
- Să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă şi semnalizarea interioară a 

circuitelor importante utilizate de ~acientul inte~nat; 
- Să deţină autorizaţie sanitară de funcţionare; 
- Să obţină acreditarea în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- Să asigure respectarea structurii organiz~torice avizată de Ministerul Sănătăţii şi aprobată de 

C.J. Ilfov prin HCJ 4 / 31.12.2018 în ceea ce priveşte numărul de paturi pe secţii şi compatiimente; 
- Să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal conform 

normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă; 
- Să aibă organizat compartirqentul 1e p~~venire şi control al infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în conformitate cu actele!normative în 'vigoare emise de Ministerul Sănătăţii;· 
- Să asigure organizarea şi rt!spectarea programului DDD în întreg spitalul; 
- Să aibă organizată structur<! de urgenţă/camera de gardă; 
B. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului 

I 

I 
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I 
_____________ ..,.. ________________ , ___ _ 

I , : ,: 
medical, pentru respectarea condiţiilor de: cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale ce pcit determina prejudicii pacienţilor, aşa cum sunt stabilite de către 
organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicală, răspunderea este 
individuală. I 

C. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Byftea are obligaţia să nu refuze acordarea asistenţei 
medicale în caz de urgenţă, ori ~e câte ori se solicită aceste servicii, oricărei persoane care se 
prezintă la spital dacă starea persoanei este critică. 

D. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să informeze asiguraţii despre 
serviciile medicale oferite şi despre modul în care acestea sunt furnizate. 

E. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă 
de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor precum 
şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit în Legea nr. 46/2003 - legea drepturilor 
pacientului, cu modificările şi completările ulterioare. 

F. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să acorde servicii medicale de 
specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia de 
asigurări de sănătate pentru aceşti~. 

1 

; : • 

G. Spitalul de Obstetrică-C:,inecologie Buftea are obligaţia acordării serviciilor medicale în 
mod nediscriminatoriu pacientilorşi respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii 
medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii interdisciplinare. 

H. Spitalul de Obstetric~-Ginecologie Buftea are obligaţia completării prescripţiilor 
medicale conexe actului medical atunci, când este cazul pentru afecţiuni acute sau cronice. 

I. Medicii din Spitalul de :Obstetrică-Ginecologie Buftea au obligaţia să informeze medicul 
de familie al asiguratului, sau după caz, me.dicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit, 
investigaţiile şi tratamentele efecthate sau să transmită orice altă informaţie referitoare la starea de 
sănătate a pacientului prin scrisoare medicală. 

J. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să respecte destinaţia sumelor 
contractate prin acte adiţionale la c\ontractele cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 

K. Pentru eficientizarea se'rviciilor medicale se vor întocmi liste de aşteptare, cu excepţia 
cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală şi a cazurilor obstetricale. 

L. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să transmită datele solicitate de 
C.A.S. Ilfov şi D.S.P., privind fumizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor 
consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de 
corectitudinea acestora. 

M. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să prezinte C.A.S. Ilfov, în 
vederea contractării, indicatorii specifici stabiliţi prin norme. 

N. Spitalul de Obstetrică-f]inecologie Buftea are obligaţia să elibereze actele medicale 
stabilite prin nonne. i 

O. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să rapo1ieze indicatorii prevăzuţi 
în normele privind execuţia, raporţarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi să utilizeze 
eficient sumele. cu această destinaţie: · 

P. Spitalul de Obstetrică-Qinecologie Buftea are obligaţia să respecte legislaţia cu privire la 
unele măsuri pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele de 
sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
de Sănătate. ! , 

Q. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să solicite documentele care 
atestă calitatea de asigurat. În sitmlţia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va 
acorda serviciile medicale de urgenţă necesare; având obligaţia să evalueze situaţia medicală a 
pacientului şi să-l externeze dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are 
calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor 
medicale de către pacient. I 

R. Spitalul de Obstetrică-f}inecologie Buftea are obligaţia să ţină evidenţa _distinctă a 
pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, inclusiv a sportivilor profesionişti, apărute în 
cadrul exercitării profesiei şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor 
medicale acordate nu se suportă de Casele de Asigurări de Sănătate. 

S. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia de a comunica asiguratorului 
domeniul de activitate conform clasificării activităţii din economia naţională CAEN numărul de 
angajaţi, fondul de salariu precmn şi orice alte informaţii solicitate în vederea asigurării pentru 

! 
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accidente de muncă şi boli profesionale în conformitate cu Legea nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale (republicare). 

T. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să transmită Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar datele clinice la nivel de pacient 
pentru toţi pacienţii spitalizaţi, în formă electronică, conform aplicaţiei ORG Naţional, pentru 
prelucrarea şi analiza datelor în vederea contractării şi decontării serviciilor spitaliceşti. 

U. Fiecare secţie are oblig~ţia să-şi definească manevrele care implică soluţii de continuitate 
a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare. Fiecare secţie /compartiment are obligaţia de a 
relua procesul de presterilizare si :sterilizare pentru materialele şi instrumentarul a cărui condiţie de 
sterilizare nu este sigură. i 

V. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să furnizeze tratamentul adecvat 
şi să respecte condiţiile de !)rescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de 
medicamente, conform reglementărilor în vigoare. 

W. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, ,Buftea are obligaţia să asigure din fondurile 
contractate cheltuieli pentru comb~terea infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

X. Spitalul de Obstetrică~Ginecologie Buftea are obligaţia respectării Normelor privind 
asigurarea condiţiilor generale de igienă. 

Y. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să se îngrijească de asigurarea 
permanenţei serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi. 

Z. Spitalul va fi în permimenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe 
cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

AA. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să stabilească programul de lucru 
şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat. 

BB. Spitalul de Obstetrică,Ginecologie Buftea are obligaţia să desfăşoare activităţi de 
educaţie medicală continuă penlj"u medici, asistenţă medicali şi alt personal. Costurile acestor 
activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea poate 
suporta astfel de costuri în condiţiile alocării bugetare. 

CC. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să realizeze condiţiile necesare 
pentru aplicarea măsurilor de protbcţie a muncii, protecţie civilă şi pază contra incendiilor conform 
normelor în vigoare. ' · I · ' ' ', 

DD. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are obligaţia să îndeplinească şi alte atribuţii 
prevăzute de actele normative în vigoare privind domeniul sănătăţii. 

EE. Personalul din Spitalul; de Obstetrică-Ginecologie Buftea trebuie să-şi perfecţioneze 
continuu pregătirea profesională aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască şi să aplice în 
practică actele normative specificei fiecărui l_oc de muncă. 

I .. ·. • !: i 
CAPITOLUL 3. CONDUCEREA SPITALULUI 

Art. 8. - Activitatea de c01~ducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor 
managementului prin luarea unor :decizii pe baza celor două elemente esenţiale: calitatea şi actul 
medical. , 

Art. 9. - Spitah.ţl se structurează, funcţionează şi se conduce distinct, pe unnătoarele 
activităţi: 

a) management; 
b) diagnostic şi terapie; 
c) îngrijire a pacientului. 

Art. 10. - Conducerea spitalului are menirea de a introduce metodele noi chiar şi în structura 
organizatorică actuală, de eficientizare a utilizării resurselor cum ar fi: 

- centrarea îngrijirilor pe pacient; 
- îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical; 
- acordarea unor autonomii sţcţiilor şi 'compartimentelor; 
- folosirea corectă a tehnologiilor; · 
- creşterea competenţei profe~ionale a medicilor; 
- formarea unui număr adecvat de personal; 
- eliminarea polipragmaziei; i · . 

I 
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- centralizarea îngrijirii unor afecţiuni; 
- informatizarea spitalului. 

I 

Art. 11. - Managementul Spjtalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea este asigurat de: 
A. Consiliul de administraţie; 
B. Manager; 
C. Comitetul director. 

A. Consiliul de administrl}ţie 
A.1. Componenţa i 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ult~rioare, în cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea 
funcţionează Consiliul de Administraţie, în următoarea componenţă: 

• un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov ; 
• 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Ilfov din care unul să fie economist; 
• 1 reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
• 1 reprezentant numit de Direcţia de Sănătate Publică Ilfov; 
• un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Judeţean al Medicilor, cu statut de 

invitat; , 
• un reprezentant al structurii judeţene a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor medicali din România, cu statut de invitat; 
Membrii supleanti: 'I , 

• 1 reprezentant DSP Ilfov i 1 
; 

• I reprezentant al consiliului judeţean 
• 1 reprezentant al consiliului judeţean - economist 
A.2. Atributii ; , 
În conformitate cu prevede~ile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt 
următoarele: I , : 

a) avizează bugetul de veriituri şi cheltu,ieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare 
trimestriale si anuale; , I ' 1 1' ' 

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat 
prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale; 

c) aprobă măsurile pentru 1dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei; ! 

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director 

în cazul în care constată existenţa' situaţiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 178 alin. (I) din 
Legea nr. 95/2006 şi situaţiile de încetare a contractului de management, respectiv a contractelor de 
administrare prevăzute la Art. 184. 

A.3. Procedura de lucru ! 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este obligat să îşi numească şi membrii supleanţi în 
consiliul de administraţie. I , • , , 

Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 
Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate (SANITAS), afiliat 

federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, 
participă ca invitat permanent la ş~dinţele consiliului de administraţie. 

Membrii consiliului de administraţie al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea au fost 
numiti prin HCJ nr. 59/12.07.2012; cu modificări prin HCJ nr. 86 / 08.08.2016. 

Şedinţele consiliului de a<;hninistraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu 
majoritate simplă din numărul tota/ al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi. 

B. Managerul 

S.P.O.G. - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 7 / 127 



. I 
! -------m•·• -------..... --•--1l!iilm~:t: #WA\.AW----~ 

SPffALUl DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BUFTEA 
I 

' !'; -------------...,,-----~•, .... =---1;rn-!II~,------------,-~ 
!J.1. Obligaţii I , 

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale OMS nr. 1384/20 I O, managerul are în principal atribuţii din domeniul strategiei serviciilor 
medicale, al managementului economico-fin~nciar, al managementului performanţei / calităţii 
serviciilo,r, al managementului resurselor umane şi al managementului administrativ. 

1) In domeuinl strategiei serviciilor medicale: 
- elaborează, pe .baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de 

dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director 
şi pe baza propunerilor consiliului, medical; planul de dezvoltare a spitalului se aprobă de către 
consiliul de administraţie al spitalului; 

- aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical; 

- aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanţă cu nevoile de servicii hl~dicale ale populaţiei; 

- elaborează şi pune la dispoziţia consiliului de administratie rapoaite privind activitatea 
spitalului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a 
spitalului; i 

- face propuneri, pe baza apalizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, 
privind structura organizatorică, 

1

reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în 
vederea aprobării de către C.J. Ilfov, în condiţiile legii; 

- aplică strategiile şi politic~ de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, 
adecvate la necesarul de servicii m~dicale pentni populaţia deservită. 

- dispune măsurile necesare! în vederea realizării indicatorilor de performanţă ai activităţii 
asumaţi prin contractul de management; 

- răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de 
calitate de către personalul medicolsanitar din spital; 

- răspunde de implementai·eJ protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical; 

- urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical ; 

- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi 
dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

- răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, 
conflicte sociale şi alte situaţii de :criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea 
efectelor acestora; 

- răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei 
persoane care se prezintă la spilal, dacă, sta\ea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de 
asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicaliz.at la o altă unitate medico-sanitară de 
profil, după stabilizai·ea funcţiilor vitale ale acesteia; 

- răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor 
de cazare, igienă, alimentaţie şi de; prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi de 
acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauz<1te pacienţilor. 

2) În domeniul managemeJtulni economico-financiar: 
- răspunde de organizarea Jctivităţii ! spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli 

propriu, elaborat de către comitettil director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor 
secţiilor şi compartimentelor din ~tructura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de 
credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile 
legii; I 

- răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu 
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare; 

- aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice; 
- aprobă lista investiţiilor şi, a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 
- aprobă bugetul de venituri, şi cheltuieli al spitalului, cu acordul ordonatorului de credite 

ierarhic superior - aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, 
laboratoare şi compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale 
şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului; 

I 
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- urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, 
confonn contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului; 

- răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor ş1 
compartimentelor, prin intermediul consiliului 'medical; 

- efectuează plăti, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii; 
- împreună cu consiliul de administraţie, identifică surse pentru creşterea venituri lor proprii 

ale spitalului, în limitele legii; I i i I' ' 
- negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii 

medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau cu case de asigurări de sănătate private şi 
alţi operatori economici; i 

- identifică, împreună cu qonsiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea 
veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale. 

3) În domeniul manageme~tului performanţei/ calităţii serviciilor: 
- întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai 

managementului spitalului public,!prevăzuţi în ;mexa nr. 2 la OMS nr. 1384/2010 privind aprobarea 
modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 
managerului spitalului public; I 

- nominalizează coordonato,rii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor 
programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Sănătăţii; ! 

- răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital; 

- unnăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical; 

- urmăreşte realizarea activhăţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical; 

- negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau 
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor 
medicale; . I , 

1 

.. , i · 

- răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, de 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor: hoteliere şi medicale, de igienă, alimentaţie şi prevenirea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii; 

- răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic; I i I . · ! ! 

- urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea 
drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora. 

4) În domeniul managemerttului resurselor umane: 
- aprobă Regulamentul interrt al spitalului precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
- înfiinţează, cu aprobarea 'comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 

necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de 
analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al spitalului; 

- stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza 
propunerilor şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

- organizează concurs pentru; ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director; 
- aprobă organizarea concursurilor pentru-posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul spitalului, în condiţiile legii; 
- repartizează personalul din 'subordine pe locuri de muncă; 

, - aprobă yrogramul de .lucrul p
1

e locur,i de; muncă şi categorii de personal, pentru personalul 
aflat 111 subordme; · · 

- aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

- negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital; 
- încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi 

I 
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' I servicii. ln cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al 
căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie; 

- prelungeşte, la încetarea rnandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; I 

- încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute în acestea; I ' 1 . I' i , 

- realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă 
subordonare, potrivit structurii organizatorice şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu 
privire la rezultatele evaluării !performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în 
confonnitate cu prevederile legalei 

- răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, 
în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea 
acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 

- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) 
pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

- respectă prevederile legale privind inc9mpatibilităţile şi conflictul de interese. 
- nu poate transmite altei persc;,ane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract 

de management cu excepţia cazurilor de indisponibilitate 
5) 1n domeniul managementului administrativ: 
- aprobă şi urmăreşte resp~ctarea regulamentului de organizare şi funcţionare, avizat de 

Consiliul Judetean Ilfov; i 

- reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
- răspunde de modul de înd~plinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii spitalului] ' ! · ! ! 

- încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică, ţn conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii; 

- răspunde de obţinerea Autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a Certificatului de acreditare, în 
condiţiile prevăzute de lege; ! · 

- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 
profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor 
referitoare la activitatea spitalului;' 

- pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, date privind activitatea spitalului; 

- răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute 
de lege, în format scris şi electronic; 

- aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 
în condiţiile legii; ' 

- răspunde de organizarea u?ui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; i 

- conduce activitatea curentăla spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
- împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 

coordonează asistenţa medicală în: caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte 
situaţii de criză, conform dispoziţii,lor legale în vigoare; 

- răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii; 
- răspunde de solicitarea r~acreditării, Îl) . condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de 

încetarea valabilităţii acreditării; I . . ; .. ji i 

- propune spre aprobare autorităţii administraţiei publice un înlocuitor pentru perioadele când 
nu este prezent în spital; I 

. 6) At~ibuţii!e ma~agerului !referitoare la prevenirea, supravegherea, limitarea infecţiilor 
asociate as1stente1 medicale suut: · 

- participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al 
unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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- răspunde de asigurarea bligetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor 
cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; , 

- răspunde de înfiinţarea şi; funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale al unităţii; ' 

- răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 
în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor / infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 
conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; i 

- răspunde de organizarea aiiuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital; 

- răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi 
anuală de incidenţă, rata de prevalbnţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii 
şi pe secţii) privind infecţiile asbciate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a 
eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului 
antibioticelor de rezervă; 1 

- răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice 
în registrele înfiinţate pe fiecare !secţie / compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a 
personalului medico-sanitar; I , , 

- răspunde de aplicarea sancţiunilor :administrative propuse de şeful serviciului I 
compartimentului de prevenire a irtfecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

- controlează şi răspunde pJntru organizarea serviciului / compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului 
cu prevenirea infecţiilor asociate aşistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

- analizează şi decide soluţiile de rezolvare, după caz, alocarea de fonduri ca urmare a 
sesizărilor serviciului / compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate 
asistenţei medicale; , 

- verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 
solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din 
unitate; 

- solicită, la propunerea şefului serviciului/ coordonatorului compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale/ medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi 
investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focai·e; 

- angajează unitatea pentru cbntractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 
- reprezintă unitatea în litigli juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte 

infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în 
cazul stabilirii responsabilităţii individuale. 

7) Atributiile mauagerului referitoare la gestiouarea deseurilor medicale: 
Conform Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi 'medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile 1·ezultate din activităţi medicale are următoarele atribuţii: 

- iniţiază, implementează şi 9onduce sisten;nil de gestionare a deşeurilor medicale; 
- asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a 

deşeurilor medicale; I 
- desemnează o persoană, di9 rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de 

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de Legea nr.211/2011, du modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi 
de legislaţia specifică referitoare la'managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile 
deţinătorilor/producătorilor de deş~uri; 

- controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, 
tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

- controlează şi răspunde de colectarea, transp01iul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate; 
- aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza 

regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale 
periculoase din unitatea sanitară; : 

- aprobă planul de formare profesională continuă a ai1gajaţilor din unitatea sanitară cu privire 

I 
' ' • , 'I 

:[ i ! , ·, li I 
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la gestionarea deşeurilor medicale'. 
8) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 
- să cunoască si să respecte 'documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă; I 

- să pa,rticipe acti". la realiza1ea obiectivel,or generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

- urmăreşte implementarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001/2015 şi realizarea 
activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul 
medical, cu sprijinul consiliului medical; 

- analizează rapoartele prezt\ntate de comisia de control intern managerial şi decide măsurile 
necesare pentru înlăturarea neconformităţilor constatate. 

' ' Managerul desemnează: ' ! · !: i 
I 

' I ' 

- Persoana împuternicită cu :acordarea vizei de control preventiv propriu, în conformitate cu 
prevederile 00 nr. 119/1999, Ordinului MF nr. I 139/2015 Legii 500/2002, OMFP 1792/2002, 
Ordinului MFP nr. 92312014; I 

- Persoanele împuternicite ,pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în 
conformitate cu OMFP 1792/2002; coroboratcu Legea 500/2002, OMF 923/2014; 

- Persoana responsabilă de efectuarea licitaţiilor în sistem electronic; 
- Persoanele cu drept de semnătură pentru plata cheltuielilor, în limita fondurilor disponibile, 

în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 şi Legii 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

B.2. Obligaţiile manager~lui în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de 
interese : 

- depune o declaraţie de interese precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile 
prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la nivelul ordonatorului de credite 
ierarhic superior; ·· 1

, I ! i i 1 ! 

- actualizează declaraţia prevăzută la pct.1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia 
iniţială, în termen de maxim 301 de zile de .la data apariţiei modificării, precum şi a încetării 
functiilor sau activitătilor; 1 

' - răspunde de afişarea declarkţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 
- depune declaraţie de avere 'n condiţiile prevăzute la paragraful (1) si (2). 

C. Comitetul director !' j 

f .1. Componenţa , . 
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu 

modificările si completările ulterioare şi ale OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 
comitetului director din cadrul spit~lului public, acesta funcţionează în următoarea componenţă: 

- Manager ! 

- Director medical 1 

- Director financiar- contabil 
C.2. Atribuţii specifice 
C.2.1. Directorul medical, în conformitate cu O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public şi O.M.S. nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului 
contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice are 
următoarele atribuţii specifice: 

- în calitate de preşedinte al, consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la 
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 
planul anual de achiziţii publice I cu p. rivire la, achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 
medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unităţii, inclusiv prin 
evaluarea satisfacţiei pacienţilor! şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
îmbunătăţire a calitatii serviciilor n;iedicale şi hoteliere; 

- analizează, verifică şi supune spre aprobare protocoale de practică medicală, proceduri 
operaţionale şi de lucru pentru a fi implementate la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor, procedurilor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului 

I ! i' I 
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spital; I 

- verifică prin sondaj modul de întocmire al documentelor medicale, în conformitate cu 
prevederile legale; I , 

- deleagă sarcini privind 1Îonitorizarea işi evaluarea activităţii medicale fiecărui şef de 
secţie/compartiment; ' ' 1

' 
1 

- aprobă lista cu procedurile care necesită consimţământul informat al pacientului; 
- adoptă şi propune spre aprobare Comitetului Director Ghidul de prevenire al infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; I 

- răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

- coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
- întocmeşte şi supune spre aprobare planul de formare şi perfecţionare a personalului medical 

la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitate; 
- avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 

în condiţiile legii; , 
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul unităţii, 

colaborând cu CMR; , 
- răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate de spital, în donformitate C)l legislaţia în vigoare; 
- analizează şi ia decizii înd~ituaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite ( cazuri foarte 

complicate care necesită o durată .e spitalizare mult prelungită, morţi subite, etc); 
- participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 

şi alte cazuri speciale, în conformitate cu prevederile legale; 
- stabileşte coordonatele prhicipale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 

nivelul spitalului, în vederea :unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; , 

- supervizează respectarea prevederilor în i vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

- îndeplineşte sarcinile specifice care îi revin în calitate de membru al comitetului director; 
- răspunde de utilizarea 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 normdor privind 
cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

- coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în 
documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 

- ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, 
pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de munca, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 
profesionale. 

- Atribuţii de prevenirea şi cqntrolul infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
Atribuţiile directorului medical conform OMS 1101/2016: 

- se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de 
prevenire şi limitare a infecţiilm( asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi 
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a' normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de 
igienă oferite pe perioada îngrijiril6r acordate; 

- pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia 
acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; . 

- răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea 
măsurilor de limitare a acestora; i 

- răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 
- implementează activitatea. ~e' screening :ai pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate 
cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; I 

- controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale 
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 
prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din 
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' A I b d' . . I fi d . . umtate, 111 co a orare cume 1c11 şe 1 e secţie; 
- organizează şi controleazi( evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea 

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele); 
- controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

Responsabilitătile directorului medical privind Sistemul de Management al Calitătii: 
- Este reprezentantul managementului calităţii 
Reprezentantul managementului calităţii indiferent de alte responsabilităţi, are 

responsabilitatea şi autoritatea necesară pentru: 
■ a conduce, monitoriza, e~I alua şi coord. ona SMC în conformitate cu cerinţele standardului 

SR EN ISO 9001:2015; :; • i ' ! !' 

■ a controla permanent modul de funcţionare al SMC în vederea îmbunătăţirii continue a 
acestuia; : 

■ a se asigura că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute; 
■ a dispune aplicarea măsurilor rezultate în urma analizelor efectuate de către management, 

în scopul atingerii obiectivelor spetifice cuprinse în declaraţia de politică referitoare la calitate; 
■ a se asigura că este pfomovată în organizaţie conştientizarea cerinţelor clientului / 

pacientului; I · · • !! i 

■ a asigura interfaţa cu clienţii / pacienţii şi alte părţi interesate (furnizori, organisme de 
certificare etc.) ! 

C.2.2. Directorul financiJr-contabil, în conformitate cu O.M.S. nr. 1628/2007 are 
următoarele atribuţii specifice: 

- asigură şi răspunde de buna organizare şi desflişurare a activităţii financiare unităţii, în 
confonnitate cu dispoziţiile legale. 

- elaborează, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar 
a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, 
pe care îl supune aprobării managernlui; 

- elaborează previzim1i bugetare pe termen scurt şi mediu în conformitate cu necesităţile de 
angajare de personal; . , 

- repartizează şefilor de secţii / compartimente, bugetul lunar / trimestrial I anual aferent 
structurii respective; , I , , 

- comunică lunar şefilor de s<;cţie / compartiment gradul de îndeplinire al execuţiei bugetare; 
- îndeplineşte atribuţiile ce-ţ revin potrivit legii (Lg. 500/2002, O. 1792/2002) în materia 

angajării, lichidării şi ordonanţării plăţilor; 
- organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor şi răspunde de funcţionalitatea bazei de date cu 
evidenţe contabile; I 

- asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare 
şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; , !' I 

- angajează unitatea prin semhătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale; 
- evaluează costurile pentru parteneriatele şi convenţiile cu alte unităţi de îngrijiri medicale 

sau investigaţii paraclinice pentru specialităţile deficitare; 
- răspunde de îndeplinirea Jtribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabil cu privire la 

controlul financiar preventiv; ; 
- răspunde de implementarea procedurilor privind Controlul managerial intern confonn 

OSGG 600/2018; 
- asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către te11i; 
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; · · 
- ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionare; 
- îndeplineşte formele de scădere din evidenţa bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 
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- împreună cu Compartimentul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 

măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri 
peste necesar, de respectare a nbnnelor privind disciplina contractuală şi financiară, în scopul 
administrării cu eficienţă maxiipă a patrimoniului unităţii şi creditelor alocate în vederea 
îmbunătăţirii continue a calităţii ocrotirii sănătăţii; 

- stabileşte modalităţi de calcul pentru consumul de medicamente şi materiale sanitare 
utilizate pe unitatea de timp, pat, sţcţie / compartiment, pacient, medic; 

- întocmeşte analiza de cost privind echipamentul de protecţie pentru personalul medical şi de 
îngrijire, igiena primară a pacienţilor internaţi; 

- negociază, împreună cu n\anagerul şi cu directorul medical, contractele de furnizare de 
servicii medicale cu CAS; I , , li i 

- îndeplineşte şi celelalte sarcini specifice care îi revin în calitate de membru al comitetului 
director; i 

- organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a personalului 
din subordine; ! 

- asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

- analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute 
de lege, precum şi pentru situaţii de criză; 

- participă la organizarea sistemului inf\lflnaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 
eficientă a datelor contabilitătii; 

- evaluează, prin bilan\i'il contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
- asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor .unităţii către 

bugetul statului, trezorerie şi terţi; , 
- organizează evidenţa tutu1:or creanţelor şi obligaţiilor. cu caracter patrimonial care revin 

spitalului din contracte, protocoale' şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 
acestora· • 1 · : ! 1 

' . . 

- îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale; i 

- organizează la termenele i stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 
mijloacelor materiale în unitate; I • 

- rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar 
contabilă în unităţile sanitare/ instituţiile publice.: 

- îndeplineşte sarcinile spedifice referitoăie la prevenirea şi controlul infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; I ' 

Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistentei medicale: 
- planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
- derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia; 
- evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici. 
Responsabilităti privind Sistemul de Management al Calitătii : 
- j(espectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- !şi însuşeşte şi respectă Procedurile şi Instrucţiunile Sistemului de Management al Calităţii, 

aplicabile postului său; . 
- Cunoaşte Politica referitoare la calitate şi contribuie la realizarea obiectivelor calităţii. 
Atribuţiile directorului financiar-contabil conform OMS 1101/2016: 
- răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
- răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile 

necesare implementării proceduri1or, şi. pr~tocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale. •• . · I : · : ' 1

1 

După numirea în funcţie membrii comitetului director vor încheia cu managerul spitalului, 
persoană fizică, un contract de administrare. Drepturile, obligaţiile, atribuţiile generale şi cele 
specifice ale membrilor comitetului director sunt cuprinse în contractele de administrare semnate de 
aceştia cu managerul spitalului, coîform Ordinului n:. 1628 din 24.09.2007. 

CAPITOLUL 4. STRUCTfRA ACTI';JţAŢII MEDICALE 

' 
' 

I 
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Art. 12. - Spitalul de Obste\rică-Ginecologie Buftea 

adresa MS nr. Xl/A/52599,65463/SP/15931/14.0l.2019 
dispune de o structură aprobată prin 

I •. • i: i 

- Sectia de obstetrica-ginecologie 
' din care: i 

o Compartiment medjcină materno-fetală 
- Compartiment neonatologie 
- Compartiment chirurgie generala 
- Compartiment A T l 
- Camera de gardă 

TOTAL 
- Spitalizare de zi 
- Farmacie 
- Bloc operator 
- UTS 

' 

- Sterilizare I . 

- Laborator analize medicale ; ' ; · i, 1 

- Laborator radiologie şi imagistică medicală 

32 paturi 

4 paturi 
10 paturi 
12 paturi 
6 paturi 

60 PATURI 
15 paturi 

- Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
- Compartiment de evaluare şi statistică medicală 
- Cabinet diabet zaharat, nutfiţie şi boli metabolice 
- Cabinet oncologie medicală . , 

I 

: ; I 
; li I 

A b I . . b' , . 1· - ·1 m u atonu mtegrat cu ca mete 111 specia 1taţ1 e: 
- medicina internă ! 

- pediatrie I 

- obstetrică-ginecologie/ urologie 
- chirurgie generala/ 01topedie traumatologie 
- cardiologie 
- neurologie I recuperare, me,dicină fizică şi balneologie 
- endocrinologie 

- Aparat functional. 
Laboratoarele, deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul. 

Art. 13. - Personalul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea este constituit din 
următoarele categorii: , . I 

1 

• , .• :, , 

a) din punct de vedere profesional: ' 1 

1. medici ' 
2. personal sanitar cu studii superioare: chimist, farmacist, asistent medical; 
3. personal mediu sanitar: as,istent medical, statistician medical, registrator medical; 
4. personal auxiliar.sanitar: infirmier, îngrijitor, spălătoreasă, brancardier; 
5. personal pentru activităţi!~ de întreţinere clădiri şi instalaţiile de apă, lumină şi încălzire şi 

prepararea hranei; I i 1 

6. personal TESA. I' I 

b) din punct de vedere funcţional: 
- de conducere; I 

- de execuţie. I 

c) după forma şi durata de,angajare: 
1. ClM pe durată nedeterminată/ determinată; 
2. Contract prestari servicii (PFl / PFA). 

Art. 14. - Functiile spitalului 

- hS 
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Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, prin secţiile, serviciile şi compartimentele din 
subordine, îndeplineşte următoarele funcţii: 

funcţia de asistenţă medicală; 
- funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică; 
- funcţia de promovare a activităţii ştiinţifice; 
- funcţia economică, de gospodărire şi administrativă; 

funcţia de personal; ' 
funcţia de statistică informatică. 

A. Functia de asistentă medicală 
Funcţia de asistenţă medicală se realizează potrivit atribuţiilor fiecărei subunităţi din structură, 

unnărindu-se realizarea obiectivJlor privind asistenţa medicală şi a programelor de sănătate 
naţională. ! , 

R Funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică 
Această funcţie se realizează prin: 
- îndrumările metodologicej realizate în structura spitalului; 
- îndrumare, sprijin şi control concret al modului de acordare a asistenţei medicale în 

ambulatoriu; , I ; • . . · 
1

, i 

- urmărirea creşterii continue 'a calităţii actului medical; 
- asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar; 
- analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale; 
- concordanţele de diagndstic, a cazurilor nevalidate, respectarea tratamentului şi alte 

aspecte. I 
C. Funcţia de promovare a activităţii ştiinţifice 
Realizarea acestei funcţii este atributul tuturor subunităţilor din structura medicală şi se 

materializează în: ' 
- obligativitatea întregului personal medico-sanitar de a se informa şi de a-şi însuşi noutăţile 

ştiinţifice şi tehnice din domeniul medical; 
- participarea la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională. 
D. Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă 
Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă asigură ansamblul activităţii destinate 

obţinerii şi folosirii mijloacelor financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a spitalului, 
înregistrării evidenţei ş1.· păstrării! m. ijloace.lor ,financiare şi a bunurilor din dotare şi urmăririi 
rezultatelor economice. , . , ; 1 1, : 

Activităţile aferente funcţiei se realizează prin compartimentele funcţionale din structură. 
E. Funcţia de personal i · · · 
Funcţia de personal cuprinde activităţile prin desfăşurarea cărora se rezolvă rapo1turile de 

muncă, recrutarea, selectarea persbnalului, se asigură necesarul resurselor umane şi utilizarea lor 
raţională în vederea realizării obieqtivelor unităţii. 

F. Funcţia de statistică informatică 
1 

Funcţia de statistică infcipnatică · se, (ealizează prin analiza tuturor datelor statistice 
centralizate în vederea îmbunătăţirii perfornianţelor profesionale şi indicatorilor de eficienţă. 

Activităţile aferente funcţiei se realizează prin compartimentele din structura medicală, cât şi 
funcţională. 

SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE CU PATURI 

Art. 15. - Organizarea secţiilor şi compartimentelor cu paturi 
Sectiile cu paturi se organizează pe profil de specialitate şi au o capacitate de minim 25 de 

paturi. 
Secţia cu paturi este condusă de unul dintre medicii din secţie care îndeplineşte funcţia de 

medic şef I coordonator de secţie şi este ajutat de un asistent medical şef / coordonator din 
personalul mediu sanitar din sectia respectivă. 

Coordonarea activitatii de specialitate în cazul în care nu se poate organiza secţia, se asigură 
de unul din medicii desemnati de cbnducerea spitalului. 

Primirea şi ieşirea bcil;1avilo{ se organizează unic pe spital sau pe secţii, potrivit structurii 
organizatorice şi volumului de mu~că al fiecărei unităţi. 
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Cu excepţia cazurilor de urgenţă, internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere 

emis de medicul de familie şi saul medicul :specialist inclusiv din cadrul ambulatoriului integrat al 
spitalului sau pe baza biletului de externare / scrisoare medicală dacă există prevedere în acest sens 
si cardul de sănătate dacă pacientul figurează în SIUI cu card emis. Internările care nu au caracter 
de urgenţă se programează (fac excepţie secţiile de obstetrică). 

Internarea bolnavilor se apro,bă de medicul şef /coordonator de secţie, cu excepţia urgenţelor 
medico-chirurgicale. ! 

Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie în _alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-i-se în 
prealabil în mod obligatoriu locul şi documentaţi~ necesară şi dacă este cazul mijlocul de transport. 
Pacienţii cu patologie de urgenţă! care nu aparţin specificului unităţii vor primi primele îngrijiri 
medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate, în condiţii de siguranţă. 

La terminarea tratamentului, ;externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire din spital 
întocmit de medicul curant cu 11probarea medicului şef / coordonator de secţie care asigură 
coordonarea activităţii de specialitate. 

La externare biletul de ieşire din spital se înmânează bolnavului iar foaia de observaţie se 
îndosariază. ! 

Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele 
posibile asupra stării lui de sănătate. Aceasta se consemnează sub semnătura bolnavului şi a 
medicului în foaia de observatie., Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul 
bolilor infectioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

Declararea la organele de stare civilă a nou-născuţilor şi a decedaţilor în spital se face pe baza 
actelor de verificare a naşterilor şi '.1 deceselor, întocmite de medicul din secţia respectivă. 

Serviciile medicale spitalic~şti constau din: 
consultaţii - investigaţii - tratament medical sau chirurgical 

- îngrijire medicală, asigur~rea medicamentelor şi materialelor sanitare, numai pe perioada 
internării, cazare si masă. I 

Art. 16. - Atribuţiile personalului secţiilor/ compartimentelor cu paturi 
Atribuţii generale I 

A) Cu privire la asistenţa 111edicală: 
1. La primire (camera de gardă): 

. - examinarea imediată completă, triere~ ,medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru 
111ternare; I • · ' i' I 

- asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până 
când bolnavul ajunge în secţie; I 

asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii; 
- igienizarea pacienţilor, dezinfecţia şi deparazitarea lor; 
- asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 
- asigurarea transportului şi a tratamentului pe durata transportului a bolnavilor care se 

transferă în alte unităţi sanitare; 
- ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere 

unităţilor, ambulatorii arondate; 
2. In secţie: , 
- repartizarea bolnavilor în :saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea 

şi combaterea infecţiilor interioare; 
- asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării; c t , 1 . I . . . . "l b'I' .. d' . I . - e,ec uarea 111 ce mai scurt tlmp a 111vest1gat11 or necesare sta I m1 1agnosttcu u1; 
- declararea cazurilor de b6li: contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor 

, , I 111 vigoare; , 
• - asigurarea tratamentuluii medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) 
individualizat şi diferenţiat în rapqrt cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin 
aplicarea diferitelor, procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi 
administrarea alimentaţiei, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de 
transp011· I , , :, • 

- ~sigurarea ziua şi noaptea a îngrijirilor 1;1edicale necesare pe toată durata internării; 
- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavilor; 

I , 

S.P.O.G. -REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 18 / 127 



) 

\ 
.. -' 
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I 

____ , _________ """:" _______________________ _ 
asigurarea condiţiilor necbsare recuperăr)i medicale precoce; 
asigurarea alimentaţiei bo'lnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii. 
Secţia va asigura distribuirea meselor astfel: 

I. Pentru pacienţi I 

Distribuire mic de}lfn 
Distribuire prânz I 

Distribuire cină 
II. Pentru personalul de gardă 

8,00 - 9,00 
13,00-14,00 

18,00-18.30 

Distribuire mic dejun 7,30 - 8,00 
Distribuire prânz 13, 00-15, 00 
Distribuire cină 18, 00 - 19, 00 

asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului 
îngrijit în secţie; ! 

- asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor/ aparţinătorilor şi/sau vizitatorilor la registrul 
de sugestii, reclamaţii şi sesizări care se găseşte lângă biroul de internări/ externări; 

- desfăşurarea unei activităti care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă 
şi servire a mesei, de igienă perSonală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia a 
acestora; · I -

- să permită implicarea apaf!inătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (pacienţi cu 
nevoi speciale); 1 

- în cazul pacienţilor interµaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 
prezentate pe oricare dintre secţii]~ / compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane 
poate fi permanent. În acest sens: personalul medical din secţia / compartimentele cu paturi ale 
spitalului vor încuraja modul în care familii_le îşi pot îndeplini funcţia de solidaritate, de îngrijire a 
bolnavilor; I ' 

- personalul medical din secţiile / compartimentele cu paturi va -tine cont de situaţiile 
particulare care pot influenţa mod~] în care decurge adaptarea familiei la schimbările declanşate de 
o boală gravă sau moartea unuia dintre membrii ei. Boala şi pierderea au un impact diferit în funcţie 
de ciclurile vieţii familiale, de tipurile de familie, de rolul în familie al persoanei afectate de boală şi 
de circumstanţele socio-economice: ale familiei. 

- în vederea implicării aparţinătorilor la îngrijirea membrilor de familie bolnavi, personalul 
medical va avea un rol activ bazat în primul rând pe un mod adecvat şi profesionist de comunicare 
cu bolnavul şi apaf!inătorii acestuia. 

- sprijinul acordat apaţinătorilor de cadrele medico-sanitare: 
► recunoaşterea rolului aparţinătorilori în procesul de îngrijire precum şi problemele pe 

care le pot avea; : 
► analizarea tuturor informaţiilor oferite de aceştia; 
► includerea în toate discuţiile referitoare la pacientul pe care îl îngrijesc; 
► acordarea posibilităţii să aleagă sarcil)ile de îngrijire pe care le pot duce la îndeplinire; 
► oferirea de informaţii c4 privire la boala pacientului; 
► furnizarea de informaţii cu privire la serviciile sociale ale primăriilor; 
asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în compartimentul de nou-născuţi; 
transmiterea concluziilor ,diagnostice şi a indicaţiilor pentru bolnavii externaţi unităţilor 

sanitare ambulatorii sau medicului de familie, după caz; 
- afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului; 
- educaţia sanitară a bolnavilor şi apaf!inăt9rilor; 
- respectarea programului general al spitalului de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie în 

secţiile/ compartimentele cu paturi; 
- respectarea programului µe curăţenie a saloanelor şi a anexelor sanitare din secţii / 

compartimente ( conform protocoa\elor interne - programul de igienizare se desfăşoară după cum 
urmează : dimineaţa între orele 06.00 - 08.00 şi după-amiaza între orele 18.00 - 20.00 şi/sau ori de 
câte ori este nevoie conform hărţilor de risc); 

- respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie, pentru instrumentar şi dispozitive 
medicale, veselă, conform protocoalelor interne; 

- respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie pentru cărucioare, fotolii rulante, paturi 
rulante, brancarde, lifturi, conform protocoalelor interne; 

- dezinfecţia se efectuează cpnform protocoalelor interne stabilite de SPLIAAM; 

I 
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SPITALUL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BUFrEA 

dezinsecţia şi deratizarea se efectuează de către o firma specializată, trimestrial sau ori de 
câte ori este nevoie. 

GRAFIC DE EFECTUARE A CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI PENTRU 
SECŢIILE/ COMP ARTIMENT~LE I SERVICIILE DIN ZONA IV DE RISC 

i 

Legendă: Z-zilnic, S-săptămânal, L-lunar, Tstrimestrial, Sem- semestrial 

l'lr. 
Acţiune/ Activităţi I i I II! III IV V VI VII VIII IX X crt. 

Curătenia si dezinfecţia 
saloanelor. sălilor de 

' 

·ratamente.săli .de 
oansamente. gruouri sanitare, z z z z z z z z z z 
săli de ooeratie. soatii din ,, 
blocul operator şi blocul de ' 

' ji i nasteri 
Mese de instrumentar. mese 
ratament. mese oansament, 
lămoi scialitice. aoarat de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 anestezie. lavoare din ori ori ori ori on ori ori 2 ori ori blocurile operatorii şi de I I I I I I I ori/ I I 
naşteri zi zi ZI zi zi ZI zi zi zi ZI 
Dezinfectia aerului - orin !, 

oulverizare cu un orodus ' 

anume destinat cu acţiune 
,z z z z z z z z z z 

raoidă 
4 1Luraţe111e generam i: ;,, ·~ 

" ci -:s "' " " "' "' r:, ~~=~:-- ,.."'C,:taLermTnaia : -:s " "' "' "' "' " "' " " ( c1chca) 
! 

Soatii intermediare de 
!transfer oentru deseuri , ' 8

:1 6 hnedicale oericuloase /oe s s s s s s s s s 
sectiile unde există) Spălare 
si dezinfectie ; 

I 

GRAFIC DE EFECTUARE A CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI PENTRU 
SECŢIILE/ COMPARTIMENTELE/ SERVICIILE DIN ZONA A III DE RISC 

I ' I ! 
Legendă: Z-zilnic, S-săptămânal, L-lnnar, T-trimestrial, Sem- semestrial. 

' 

' 

Acţiuni/ Activităţi 
' 

I II III IV V VI VII VIII IX 
' 

Curătenia si dezinfectia saloanelor , 
z sălilor de tratamente, grupurilor z z z z z z z z 

sanitare, bucătării 

XI 

z 

2 
ori 
I 
ZI 

z 

"' 
" 

s 

X 

z 

GRAFIC DE EFECTUARE A CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI PENTRU SECŢIILE/ 
COMPARTIMENTELE I SERVICIILE DIN ZONA II DE RISC 
Le endă: Z-zilnic S-să tămânal L~lunar T-trimestrial Sem- semestrial 
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- -
dietetice oficii alimentare I ' I , 

Holuri din sectii si compartimente! din 
zona de risc lil I z ' z z z z z z z z z z z I 

! 

I 

Chiuvete din saloane si cabinete , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
mese de tratament, mese de ori ori ori ori ori ori ori ori ori on Ori O 

instrumentar. / ! hi I I I I I I I I I ri/ 
zi ZI ZI zi zi zi zi zi ZI zi zi zi 

Dezinfectia aerului - orin oulverizare z z z z z z z z z z z z 
cu un orodus anume destinat cu ' I 

Curătenia generală pentru spaţiile pin 
zona de risc lll. ! s s s s s s s s s s s s 

i 

, 
0~·-;,;cţ1a c1cnca pernru spaŢ!]Je am c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) p 

Pentru soatiile care desfâsoară 
activităti nemedicale : Bloc alimentar, 
Soălătorie. Curătenia si dezinfectia z z z z z z z z z z z z 
suorafetelor de lucru si a utilajelor,, se 
efectuează duoă terminarea ' 

Soatii intermediare de transfer oentru 
deseuri medicale oericuloase (pe ' s s s s s s s s s s s s I 
sectiile unde există) Spălare şi 

! 

: i' 
I ,, 

' 

ii\Cjmm7 Act1vităţ1 
I 

l 11 lll l l V VJ Vlll IX X Xl Ali 
. I I I 

Curătenia si dezinfectia soatiilor din 
zona de risc II: salone. săli de ! z z z z z z z z z z z 
tratamente. cabinete de consultatii . i iii 
Mobilier mese <'hiuvete din salo'ne z 'Z z z z z z z z z z 
Soatii de tranzit oentru oacienţi, i 

I z z z z z z z z z z z holuri, săli de a.stentare, scări I 
ir:uraJeme genreraia I L L L L L I, L L L L L 
ITTez11TTeq1a c1cuca--ciermma.ra) 

I L L L L L L L L L L L 

respectarea libertăţii de deplasare a pacientului, în perimetrul spitalului, excepţie făcând 
perioadele de vizită a cadrelor medicale din secţie; 
Orarul de vizită al medicilor din secţiile/ compartimentele cu paturi este: 

Vizita se face zilnic, cu exc~ptia zilelor de repaus săptămânal şi sărbători legale, dimineaţa 
în intervalul orar 08,00 -10,00 si 16.00-17.00, de către medicul de gardă. 

Întreg personalul medical îndiferent in ce structură este încadrat (secţie, compartiment, 
laborator, cabinet etc.) are obligaţia,săpăsrreze confidenţialitateafaţă de terţi (alţii decât familia 
şi reprezentanţii legali), a tutufor iriformaţi/lor decurse din serviciile medicale acordate 
asiguraţilor. De asemenea are obŢigativitatea cunoaşterii clauzelor conrractuale ce rezultă din 
contractele şi actele adiţionale /ncheiate cu CJAS şi sancţiunile ce se aplică în caz de 
nerespectare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu noile acte normative ce 
apar. ! 

B) Cu privire la îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală 
- efectuarea îndrumării met6dologice şi tehnice în profilul unităţii sanitare; 
- îndrumarea, sprijinirea şi bontrolul concr_et al modului de acordare a asistenţei medicale a 

populaţiei în profilul specialităţilort din cadrul ambulatoriului integrat; 
- unnărirea ridicării continuh a calităţii îngrijirilor medicale; 
- asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu prin 

instruirea acestuia şi instruirea personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice. 
Art. 17. - Atribuţii specifice personalului compartimentului de neonatologie 

' 
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- Acordă primele îngrijiri! nou-născutu!ui şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă 

asigură reanimarea imediată a acestuia, prin dezobstruarea căilor respiratorii, respiraţie asistată pe 
mască, sondă sau cort de oxigen, până la sosirea medicului, conform protocolului; 

- Verifică starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia acestuia 
pentru a se evita eventualele sângerări; 

- Supraveghează şi acordă îngrijiri nou-născutului conform indicaţiilor medicului, 
monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire, 
evaluează rezultatele obţinute şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, anunţă medicul de câte ori 
starea nou-născutului o impune; 

- Monitorizează nou-născutul şi acordă n;comandări mamei cu privire la îngrijirea acestuia, 
consiliere în alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase în cele mai bune condiţii; 

- Asigură pregătirea compktă a mamei pentru alăptarea naturală; 
- Asigură alimentaţia nou-născuţilor cu probleme, conform indicaţiilor medicului; 
- Urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi 

tratament conform prescripţiei medicale; : • !i 1 

. 

- Identifică, la nou-născut; semne şi sjmptome care anunţă anomalii în evoluţie ş1 care 
necesită interventia medicului. : 

Art. }8. - Medicul şef/ coordonator de secţie, are următoarele atribuţii: 
A) In domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului 
- organizează, planifică şil coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, 

materializată în indicatorii de performanţă ai seeţiei; 
- solicită conducerii. Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea necesarul anual de 

medicamente şi materiale sanitare' al secţiei, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale 
necesare pentru desîaşurarea activităţii în secţia respectivă în limita BVC al secţiei; 

- asigură, cu ajutorul departamentelor administrative, condiţiile şi resursele necesare 
desîaşurării activităţii secţiei; I 

- organizează la începutul programului, raportul de gardă, analizând evenimentele din secţie 
din ultimele 24 ore şi stabilind măsurile necesare; 

- supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 
paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul 
secţiei; 

- organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi 
din cabinetele de specialitate de profil din ambulator; 

- răspunde juridic de programarea şi desîaşurarea lunară a gărzilor pe secţie; 
- întocmeşte graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă şi îl supune aprobării 

conducerii; ·1 

- organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 
- organizează activitatea de : educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea 

regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi; 
aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării; 

- informează periodic şi d~ câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activităţii 
secţiei; I · 

- coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi asupra 
serviciilor medicale; I · · 

- stabileşte nevoile de pregătire profe;ibnală şi integrează în cadrul colectivului noii 
angajaţi; I 

- instruieşte personalul medical din subordine; 
susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei; 
asigură condiţii pentru de~voltarea capacităţii profesionale a personalului secţiei; 

- concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine; 
- propune sancţiuni persana/ului angajat al secţiei pe care o conduce; 

propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii accidentelor şi a 
îmbolnăvirilor profesionale; 

- organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire în secţie şi pe timpul 
spitalizării; , 

- organizează activitatea de yizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare; 
colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laborator în vederea stabilirii diagnosticului şi 
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aplicării tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie; 
- asigură respectarea protocoalelor medicale de către medicii din secţie; 
- organizează consulturile medicale de specialitate şi după caz a altor activităţi (evaluări 

specializate); , 
- asigură păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în secţie; 
- asigură întreţinerea aparat~rii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi sesizează 

orice problemă tehnică departamenţuiui respectiv;. 
- coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma 

unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a 
daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor 
medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de. Sănătate, ci de angajator sau de 
persoanele vinovate; I · 

- organizează şi controleaz~ modul de aplicarea a măsurilor de igienă şi antiepidemice în 
vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei i medicale; se va preocupa de raportarea corectă a 
infecţiilor asociate asistenţei meqicale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul 
spitalului; I · 

- controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor 
în primele 24 ore de la internare şi de consemnai'ea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat; 

- controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în 
secţie; ! 

- controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare 
(foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere, 
fişa de îngrijire etc.) a pacienţilor internaţi; 

- controlează calitatea hranei; 
- controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; frecvenţa 

schimbării echipamentului de protecţie pentru personalul care lucrează în secţiile medicale este de 
regulă la maxim 3 zile, excepţie făcând secţiile chirurgicale, blocul operator, sala de naştere, A Tl, 
unde echipamentul de protecţie va fi schimbat zilnic; 

- asigură respectarea confi&nţialităţii şi lţnonimatului pacienţilor. 
- respectă cerinţele standardului SR EN ISO 900I:2015; · 
- îşi însuşeşte şi respectă Procedurile şi Instrucţiunile Sistemului de Management al Calităţii 

aplicabile postului său; 
1 

- cunoaşte Politica referitoare la calitate şi contribuie la realizarea obiectivelor calită.ţii; 
- Fixarea si realizarea obiectivelor specifice din activitate: 
► stabileşte obiectivele sedţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale 

conducerii Spitalului de ObstetricăfGinecologie Buftea; 
► stabileşte obiectivele anuale de instruir~'a personalului medical şi nemedica! al secţiei; 
► propune la începutul anului planul de pregatire profesioanală continuă a personalului 

medical. I 

- Gestiunea eficientă a bugetului primit: 
► fundamentează şi susţine \11 faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei; 
► propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 
► organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea 

secţiei; • 
► face propuneri de dotare rnaterială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 
► propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 
► gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea Spitalului de Obstetrică

Ginecologie Buftea. 

B) Atribuţiile medicului ş~f de secţie conform Ordinului MS nr. 1101/2016: 
- organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform 

planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea 
sanitară; I 

- răspunde de activităţile desfiişurate de personalul propriu al secţiei. 
i 

C) Atribuţiile medicului ş~f de secţie conform Ordinului MS nr. 1226/2012: 
~ controlează modul în carej se aplică cod~! de procedură stabilit pe secţie; 

1

1 li; 
' ' 

S:P.O.G. - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 23 / 127 



SPITALUL DE OBSTETRIC{'- GINECOLOGIE BUFTEA 
I l • I ' 

_____________ _, _________________ , a&'ffi~ .w;' ţ;A1\ll['i,; 

I 

- semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ 
deficienţele în sistemul de gestionare a , deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 
Responsabilitati privind Sistemul 9e Management al Calitatii ; 

I . . , 
Art. 19. - Atribuţiile medicu]ui primar/ m~dicului specialist 
- Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 

de ore; ; 
- Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de 

laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 
- Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită 

sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; 
- Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 

supraveghere deosebită; ' 
- Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar; 
- În cazul în care este medic coordonator pe spital, în perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală, de urgenţă a întregului sp/tal şi soluţionează toate problemele ivite; 
- Intocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 
- Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la 

nevoie le efectuează personal; i 
Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 

- Răspunde de activitatea inedicală 'din 'saloanele ce îi sunt repaitizate de medicul sef de 
sectie; ! 

- Controlează şi răspunde ;de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 
personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 

- Asigură şi răspunde de aRlicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 
normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

- Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale, potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
- Răspunde de disciplina, I ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 
- Asigură gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie 

sau în si1:);laţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 
- Intocmeşte fonnele de exţernare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 

conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 
- Răspunde prompt la toate' solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte 

secţii şi colaborează cu toţi me'dicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai 
bune îngrijiri medicale a bolnavilor; 

- Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul 
şef al secţiei; 

- Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor 
aflaţi sub îngrijirea lui; ' · 

- Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în 
foaia de observaţie a bolnavului; I 

- Se preocupă în permanepţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la 
ridicarea nivelului profesional al pers'onalului din subordine; 

- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 
- Desfăşoară activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriu integrat, în cadrul programului 

normal de lucru, asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi 
ainbulatorie, după un prograin propus de şeful de secţie, avizat de directorul medical şi aprobat de 
managerul spitalului. I , . 

A) Atribuţiile medicului şJf de secţle co
1

~form Ordinului MS nr. 1101/2016: 
- protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat; I ' 
- aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau 

suspectă; 
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I 
- raportarea cazurilor de in~ecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

consilierea pacienţilor, vi;dtatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a 
transmiterii infecţiilor; ! 

- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei însuşi şi luarea de măsuri 
pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

B) Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 
nr. 1226/2012: · 

- supraveghează modul în' care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; , · 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de cullegere a d' atelo. r pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitaţi medicale. i , i, 
' ' 

C) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii : 
- respectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- îşi însuşeşte şi respectă Procedurile şi Instrucţiunile Sistemului de Management al Calităţii, 

aplicabile postului său; I 
- cunoaşte politica referitoare la calitate şi contribuie la realizarea obiectivelor calităţii. 

Art. 20. - Medicul de speci1litate di~ sedţ/ile cu profil medical (spitalizare de zi) are, în 
afara sarcinilor de mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

- asigurarea tratamentului I medical complet ( curativ şi preventiv), individualizat şi 
diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, ·cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee şi tehnici medi'cale. 

Art. 21. - Asistentul medical şef / coordonator din secţie este în coordonarea directă a 
medicului şef /coordonator de secţie. 

Art. 22. - Asistentul şef din secţie are în principal următoarele atribuţii: 
- îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar 

sanitar din secţie; , . ' 
- asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

, Regulamentului Intern al spitalului; referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi; 
- semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea 

bolnavilor; 
1 - organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar 

sanitar, analizând evenimentele din secţie din ultimele 24 ore si stabilind măsurile necesare; 
- participă Ia raportul de gai'dă al medicilor; ' 
- însoţeşte medicul şef de I secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către 

personalul în subordine, a tuturor h;idicaţiilor date de acesta; 
- ţine evidenţa mişcării b~lnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite 

situaţia locurilor libere la camera de gardă şi registratorului medical; · 
- întocmeşte necesarul de I regimuri alimentare pentru secţie; organizează şi asistă la 

distribuirea mesei; semnează foaia ,de alimel)taţi~ zilnică; 
- asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului 

potrivit indicaţiilor medicale; i 

- organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 
- controlează medicamente)e de la "aparat" şi asigură justificarea la zi şi completarea 

acestora; ! 

- răspunde de bunurile aflJte în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în 
condiţii corespunzătoare; , 

- răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 
- se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente şi de 

urgenţă; 
- controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de 

asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare; 
- organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 

subordine, întocmeşte graficul dei lrru ~\ ,ac~stuia, controlează predarea serviciului pe ture şi 
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asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsă delegă un cadru mediu 
sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentului şef; 

- controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor 

intern~ţi;participă la întocmirea fiJelor anuale d~ 'apreciere a activităţii personalului mediu, auxiliar 
şi elementar sanitar din secţie; I · 

- se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine; 
sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în 

stagiu; I . · 

- supraveghează desfăşurarţ,a vizitelor la bolnavi de către aparţinători; 
- organizează şi controlează activitat.ea de educaţie sanitară a bolnavilor şi apaiţinătorilor de 

către personalul din subordine; I I, I 

- respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi 
intimitatea şi demnitatea acestora; I 

· - urmăreşte respectarea c:ircuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, 
instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din 
subordine le respectă; I 

- urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
asociate asistenţei medicale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din sec\ie conform 
ordinelor în vigoare; 

- înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de 
obţinerea acordului scris al acestuia, conform art. 649-650 din Legea nr. 95/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 
- respectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- îşi însuşeşte şi respecta Procedurile şi Instrucţiunile Sistemului de Management al Calităţii, 

aplicabile postului său; ., . . I ' . , 1 1 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitătii. 
, I , • 

i 

A) Atribuţiile asistentului ,medical şef.conform Ordinului MS nr. 1226/2012: 
- răspunde de aplicarea codului de procedură; 
- prezintă medicului şef & secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale 

pentru sistemul de gestionare a deşburilor medicale periculoase; · 
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. I I i' 1 

- răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu 
normele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 961/2016 .pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 
lucru şi interpretare pentru testele' de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimice'în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, în: saloane şi toate încăperile apaiţinând 
secţiei, coridoare, scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior/ superior, uşi lift; 

- răspunde de existenţa biletului de voie al persoanelor care însoţesc pacienţii în saloane; 
- răspunde de colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de 

Colectare, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală: 
► date demografice, ' 
► diagnostic principal, diagnostice secundare, 
► proceduri terapeutice, I . 
► starea la externare a pacientului,, i, ' 

- asigură corectitudinea datJ!or colectate şi păstrarea confidenţialităţii acestora. 
Art. 23. - Asistentul şef /coordonator din secţia / compa1timentele chirurgicale are în afara 

sarcinilor asistentului şef generalist, următoare!'e sarcini specifice: 
- Organizează şi răspunde I de calitatea şi controlul activităţii de pregătire şi utilizare a 

materialelor şi instrumentarului fol9sit în secţie; 
- Organizează, controlează si răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie 

stabilite pentru blocurile operatdrii, blocurile: .de naşteri, sălile de pansamente si saloanele 
I ! •' ,, , , 
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Art. 24. - Asistentul medical din secţii şi compartimente cu paturi are atribuţii ce decurg din 
competenţele certificate de actei~ de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de 
învăţământ de sr.ecialitate recunos9ut de lege. ii i 

Art. 25. - În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse 
în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

Art. 26. - În secţia / compartimentele cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele 
specialităţi: asistent medical de pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent 
medical generalist, care au unnătoilrele atribuţii: · 

- îşi desfăşoară activitatea: în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 
cerinţelor postului; 

- respectă Regulamentul Intern; 
- preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

pacientului, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 
- informează pacientul cu; privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării 

Regulamentului Intern afişat; 
- acordă primul ajutor în sit!,laţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
- participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
- identifică prob)emele del îngrijire al~ pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează ş1 

implementează planul de îngrijire şi evaluează i:ezultatele obţinute, pe tot parcursul internării; 
- prezintă medicului de saJon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării 

acestuia de la internare şi pe tot pa1'cursul internării; 
- observă simptomele şi ştarea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi 

informează medicul; I · . 

- pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament. I . . . " i 

- pregăteşte bolnavul prin, tehnici specifice pentru investigaţiile speciale sau intervenţii 
chirurgicale, organizează transp01tul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 
timpul transportului; j 

- recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 
medicului; I 

- răspunde de îngrijirea bo!pavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmier a 
toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului; 

observă apetitul pacientilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenti, 
supaveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie. 

- administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice 
etc. confonn prescripţiei medicale;, 

asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale; 
- pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 

asigura pregătirea preoperatorie a pacientului; 
• .., " ••• I • . I asigura mgr1Juea postoperatone; 1 

semnalează medicului aride inodificări depistate; 
verifică existenţa benzii/ ~emnului de identificare al pacientului; 
pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării; 

- respectă normele de securitate, manipulare şi descarcare a stupefiantelor, precum şi a 
medicamentelor cu regim special; J 

- organizează si desfăşoară programe d~ educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, 
lecţii educative şi demonstraţii I practice, p~t\tru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare; · 

- participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducerea stresului şi 
de depăşire a momentelor/ situaţiilor de criză. · · 

- supraveghează modul de :desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform Regulamentului 
Intern; , 

- efectuează verbal şi în scris preluarea / predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 
raportului de tură; 

- pregăteşte pacientul pentru externare; 
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- în caz de deces constatat de medic (după 2 ore de la constatare), organizează transp01iul 
decedatului la morga spitalului; : 

- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 
supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 
depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern care va fi schimbat de 
câte ori va fi nevoie pentru păstrar~a igienei şi a aspectului estetic personal; 

respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 
- respectă şi apără drepturile pacientului; 
- se preocupă de actualizai-e\l cunoştinţ~lor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă, conforin cerinţelor postului; 
- supraveghează si coordon~ază activităţile desfilşurate de personalul din subordine; 
- respectă reglementările î11 vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, prevăzute în Ordinul MSF nr. 961/ 20 I 6 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 
lucru şi interpretare pentru testelei de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţÎ\l mâiµilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimicelîn funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. 

I 

A) Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr. 1101/2016: 
- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor; 
- se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacientilor; 
- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 
- monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 
- informează cu promptitudine medic.ul de gardă în legatură cu apariţia semnelor de infecţie 

la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
- iniţiază izolarea pacientului şi comanda obţinerea specimenelor de la toţi pacientii care 

prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil; 
- limitează expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, 

alţi pacienti sau echipamentul utiliiat pentru diagnosticare; 
- menţine o rezerva asigurata şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente 

şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului; ' 
identifica infectiile asociate asistentei medicale; 
investigheaza tipul de infectie şi ag~ntul patogen, împreună cu 
medieni curant; i , 

participa la pregătirea personalului; 
participa la investigarea epidemiilor; 

I ' ' I ! i 

B) Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
Respecta cerintele standa~dului SR EN ISO 9001:2015, prevazute în Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I 

- lsi insuseste si respeca Pn;icedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; i 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 

C) Atribuţiile asistentului medica] conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

D) COMPETENŢE: 
Stabileşte prioritatile priviµd îngrijirea si intocmeste planul de îngrijire; 

- Efectueaza urmatoarele tehnici; 
► tratamente parenterale; I i 
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► transfuzii; 
► punctii arterio-venoase; 
► vitaminizari; 
► imunizari; 
► teslari biologice; , 
► probe de compatibilitaţe; 
► recolteaza probe de la9orator; 
► sondaje si spalaturi intracavitare; 
► pansamente si bandaje; . . , 
► tehnici de combatere alhipo si hipertermiei; 
► clisme in scop terapeutic si evac'uator; 
► interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj postual, umidificare, vibratie, 

tapotari, frectii,etc. ). ; I' 

► oxigenoterapie; 
► resuscitarea cardio-respiratorie; 
► ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica; 
► mobilizarea pacientului; 
► masurarea functiilor vitale; 
► pregatirea pacientului pentru explorari functionale; 
► pregatirea 'pacientului pentru investigatii specifice; 
► ingrijirea ochilor,mucoasei nazale,bucale,etc; 
► prevenirea si combaterea escarelor; 

medic; 
► monteaza sonda vezic~la iar Ja barbati numai dupa ce sondajul initial a fost efectuat de 

► calmarea si tratarea duferii; 
► urmareste si calculeaz~ bilantul hidric; 
► supavegheaza nou-nascutul aflat in incubator; 
► stimuleaza tactil nou-nascutul,etc.; 

- verifica si raspunde de existenta benzii de identificare a pacientului. 
Art. 27. - Infinnieru] are urn'iatoarele atributii: 
- Va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 
- Işi desfăşoară activitatea rlumai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 
- Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului; ritmul de schimbare a lenjeriei de pat si a 

lenjeriei · de corp a pacientului ✓a fi de maX:im 3 zile, excepţie pacienţii internaţi in secţiile 
chirurgicale, ATI, obstetrica si ndonatologie, unde ritmul de schimbare a lenjeriei de pat si de corp 
a pacientului va fi zilnic; I · 

- Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a bolnavului imobilizat, cu 
respectarea regulilor de igienă; I 

- Ajută bolnavii deplasabili;Ia efectuarea toaletei zilnice; 
- Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 
- Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile 

stabilite (în secţie); 
Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie; 

- Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
- Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o 

aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor 
regulamentului de ordine interioară; . · 

- Execută la indicaţia asistehtului mepical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 
- Pregăteşte la indicaţia asihentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar; I . 
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 

obiecte care ajută bolnavul la deplasare; . • · 
- Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa; I : · 
- Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transpo1tul lor I& spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 
- Transporta alimentele d~ la bloc alimentar pe sectii/la masa/patul persoanei ingrij ite 

i 
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(nedeplasabile) cu respectarea nor~elor igienico-sanitare in vigoare; 
- Alimentele sunt transportate respectând, cu rigurozitate regulile de igienă; 
- Distribuirea alimentelor I! patul bolnavului se face respectand dieta indicată; 
- Transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea 

mesei,special destinat acestui scopi cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare; 
- Jnlatura resturile alimentare pe circuitul stabilit; 

Asigură ordinea şi curăţedia în oficiile alimentare; 
- Ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat; 
- Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 
înregistrate în documentaţia pacientului; 

- După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 
ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 

- Nu este abilitată să dea relaţii despre st.area sănătăţii bolnavului; 
- Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 
- Poartă echipament de prqtecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrfirea igienei şi a aspectului estetic personal; 
- Respecta reglementarile ih Vigoare priVind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 

asociate asistenţei medicale, preva~ute in Ordinul MSF nr. 26112007 privind asigurarea curateniei, 
dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare, 

Respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.). 
Respectă regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare; 
Respectă normele igienicei-sanitare şi de protecţia muncii; 
Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; I ii I 

- Asigură respectarea confi~enţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- Participă la instruirile peri.odice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi 

protecţia muncii; I 

A) Responsabilitati privind Sistem ni de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- Jsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; · · 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

B) Atribuţiile infirmierei conform Ordinnlni MS nr.1226/2012 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de. culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 

rezultate din activitati medicale i . 
- Execută orice alte sarcini ae serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

Art. 28. - Îngrijitorul are în Jri~cipal urma~oarele atributii: 
- va răspunde prompt la so!jcitările personalului medical în subordinea cărora se află; 
- îşi desfăşoara activitatea ,numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; -

poartă echipamentul prevăzut de regulamentele interne, care va fi schimbat zilnic, pentru păstrarea 
igienei şi a aspectului estetic perso~al; , . : · 

- efectµează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 
- va efectua riguros curăţehie în toate ip~ţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, ~cărilor, mobilierului, ferestrelor; 
- curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie conform protocoalelor 

interne; I · 
curata si denzifecteaza grupurile sanitare cu mateiale si ustensile folosite numai in aceste 

locuri; ! · 

asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate,a urinarelor, a ploştilor şi 
scuipătoarelor, în locurile şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare; -efectuează cu 
avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea 
corespunzătoare a acestora; 
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- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 
corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în 
care se transportă sau păstrează gunoiul; 

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă 
personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun; 

executa si alte sarcini de serviciu trasate de conducatorul direct; 
- conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la 

pericol de accidentare sau îmbo/năvire profesională atât propria persoana, cât şi pe celelalte 
persoane participante la procesul de muncă; , , 

- părăsirea locului de mundă 'se poate face numai cu acordul medicului curant,medicului de 
gardă, asistenta şefă sau medicul şbf, în cazuri deosebite; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 
acestora, orice declaraţie publică cu referire Ia locul de muncă este interzisă; 

- asigură respectarea confiqenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- colaborează cu tot persopalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj 

adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disc.onfort în relaţiile de lucru; 
- execută şi alte sarcini de ~erviciu la solicitarea asistentult1i medical sau a medicului, pentru 

buna desfăşurare a actului medical'. în funcţie de 11ecesităţi. 
- respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare al unitatii. 

I 

A) Atribuţiile îngrijitorulki conform Ordinnlni MS nr.1226/2012 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura, asigura transportul deseurilor pe 

circuitul stabilit de codul de procedura. 
- respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale. 

B) Responsabilitati privind Sistemul de Managemeut al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- Jsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; ! · · · 

I I 
Art. 29. - Atributiile specifice medicului ~are asigura serviciul de garda 
- Răspunde de buna funcţionare a secţiilor si de aplicarea dispoziţiilor prevăzute in 

regulamentul de ordine interioara; precum si a sarcinilor date de managerul spitalului, pe care ii 
reprezintă, in orele in care acesta nu este in spital; 

- Controlează la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, 
existenta mijloacelor necesare a~igurării asistentei medicale curente si de urgenta, precum si 
predarea serviciului de cadrele medH si auxilian;,care lucrează in ture 

- Supraveghează tratamentJie medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie 
le efectuează personal; I 

- Supraveghează cazurile grave existente in secţie sau internare in timpul gărzii, menţionate 
in registrul special al medicului de I garda; 

- Înscrie in registrul de corisultaţii orice bolnav prezentat la camera de garda, completează 
toate rubricile, semnează si parafează in registru pentru fiecare bolnav 

- Internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se 
adresează spitalului; răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând 
apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie ·de la domiciliu; 

- Răspunde la chemările care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheamă la nevoie alţi 
medici a( spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 

- lntocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenta si consemnează in foaia de 
observaţie evoluţia bolnavilor internaţi si medicaţia de urgenta pe care a administrat-o; 

- Acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internarea; 
- Asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi in spital după 

acordarea primului ajutor; I · ' · 

- Controlează calitatea hranei pregătite înainte de servitul mesei din punct de vedere 
organoleptic, cantitativ si calitativ, refuză servitul felurilor de mâncare necorespunzătoare, 
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1

ca de .observ~ţie existentă la blocul alimentar, verifica reţinerea 
probelor de alimente; : i : • 

1
· 

- Intocmeste la terminarea: serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui scop, 
consemnând activitatea din secţie' pe timpul gărzii, masurile luate, deficientele constatate si orice 
observaţii necesare; prezintă raportul de garda; 

- Urmăreşte disciplina si cqmpmiamentul vizitatorilor in orele de vizita; 
- La internare se consemnează in foaia de observaţie triajul epidemiologic efectuat, iar 

cazurile suspecte din punct de ved~re epidemiol9gic se izolează; 
- Pentru prevenirea si colnbaterea' infecţiilor interioare, medicul de garda răspunde de 

controlul permanent (zi si noapte) 1 a! aplicării normelor de igiena in scopul protejării bolnavilor si a 
unor produse de contaminare prirl germeni vehiculaţi de bolnavi si vizitatori. Astfel va urmări ca 
personalul sa respecte in perman~nta normele de igiena individuala si ale colectivităţii adaptate 
exigentelor specifice locurilor de Iilunca precum si regulilor de asepsie si antisepsie. 

- Medicul de garda nu va părăsi unitatea in timpul gărzii ; 
- In situaţia când exista mai mulţi medici de garda, unul dintre aceştia îndeplineşte sarcina 

de coordonare a întregii activităţi ' 
Art. 30. - Garda pe unitate· este condusa de medicul de garda coordonator, stabilit de 

conducerea unităţii pentru fiecare zi de garda din luna, din rândul medicilor angajaţi ai spitalului 
care sunt incluşi in linia de garda; !nedicul coordonator al serviciului de garda reprezintă directorul 
medical pe perioada serviciului de garda coordonând si răspunzând de activitatea celorlalţi medici 
de garda, componenţi ai echipei de garda. 

Art. 31. - Medicul coordonator al serviciului de garda are următoarele atribuţii: 
- Răspunde de buna funcţi6nare a spitalului pe perioada serviciului de garda si de aplicarea 

dispoziţiilor prevăzute in Regulainentul de organizare si fu11cţionare al spitalului precum si de 
dispoziţiile date de către manager~! spitalului; 

- Controlează la intrarea in garda prezenta cadrelor medicale de garda, starea psihofizica, 
aspectul lor fizic, vestimentar; i 

- Coordonează întreaga echipa de medici de garda in caz de incendiu sau alte calamităţi ivite 
in timpul gărzii si ia masuri imediate de intervenţie si de prim ajutor, cu mij Joacele disponibile; 
anunţă in cel mai scurt timp managerul unităţii si directorul medical; 

- Comunica managerului unităţii, directorului medical actele de indisciplina ale salariaţilor 
constatate in perioada de coordona~e a gărzii; : ' ' 

- Comunica conducerii, s~cţiei, actele de indisciplina ale pacienţilor, în conforn1itate cu 
legislaţia in vigoare; I · 

- Controlează calitatea hr;:tnei pregătite înainte de servitul mesei din punct de vedere 
organoleptic, cantitativ si calitaţiv, refuză servitul felurilor de mâncare necorespunzătoare, 
consemnând observaţiile in condica de observaţie existentă la blocul alimentar, verifica reţinerea 
probelor de alimente; ' 

Art. 32. - Medicii de alte specialităţi care au transferat pacienţi in Compa1iimentul ATI sunt 
obligaţi sa răspundă ori de care ori este nevoie solicitărilor medicului curant, de a vizita pacienţii 
respectivi. . 

Art. 33. - Atribuţiile specifo:,e personalului din secţia chirurgie generală 
A) Medicul şef, medicul primar si de specialitate din secţia chirurgie generală, pe lângă 

atribuţiile specificate îndeplineşte si următoarele atribuţii specifice: 
- Răspunde de calitatea ~ctului chirurgical, de stabilirea programului si a indicaţiilor 

operatorii, pregătirea preoperatoriei si tratamentul post operator efectuat in secţia pe care o conduce; 
- Asigura condiţiile de organizare si funcţionare a blocurilor operatorii si a celorlalte masuri 

necesare desfăşurării activităţii în dondiţii optime. 
- Medicul primar/ specialist din secţiile cu profil chirurgical, are următoarele atribuţii 

specifice: I 

- Face parte din echipa opţratorie in intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor 
aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor si programului stabilit de medicul şef de secţie; 

- Răspunde de înscrierea ~rotocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în 
foaia de observaţie a bolnavului; I · , i1 i 

- Monitorizează strict ev(\luţia postoperatorie a pacientului si supervizează manevrele 
postoperatorii efectuate după externarea pacientului; 

- Atribuţiile conform Orditlui MS nr. I 101/2016: 
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► protejarea propriilor Io~ pacienţi de al; pacienţi infectaţi sau de personalul care poate 
fi infectat; i 

► aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 
infectiilor asociate asistentei medic~le; ' ► obţinerea spechnenelor:microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 
sau suspectă; : 

► raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor 
infectaţi; -consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire 
a transmiterii infecţiilor; 

► instituire a tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de 
măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

► asigură respectarea confidenţialităţii .şi anonimatului pacienţilor 
- Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS nr. 

]226/20]2: I 

. . ► supraveghează modul îr' c.· are se aplic .. ă codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
act1v1tate; -! · ! . · i • ii 

► aplică procedurile stip11late de codul de procedură; 
► aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale. 
- Responsabi!itati privind Sistemul de Management al Calitatii: 

► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► lsi insuseste si respeca 1Procedur\le si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I , · 
1 

• ii , 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 

i 

Art. 34. - Atributiile specifi9e personalului din sectia obstetrica-ginecologie 
A) Atribuţiile medicului primar/ specialist in specialitatea obstetrica ginecologie 
- Examinează bolnavii imediatla internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 

de ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator; 
- Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de 

laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 
- Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită 

sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; 
- Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 

supraveghere deosebită; 1 

- Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar; 
- In cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. 
- lntocmeşte şi semnează !condica· de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 

supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le 
I • 

efectuează personal; · : · 
- Recomandă şi urmăreşte ~ilnic regimul alimentar al bolnavilor; . 
- Răspunde de activitatea 'medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful secţiei; -

Controlează şi răspunde de întrdga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul 
mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea tuturoi: măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 
normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grija -Raportează cazurile de 
boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; -Răspunde de disciplina, ţinuta 
şi comportamentul personalului înlsubordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 

- Asigură gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie 
sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 

- Intocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 
conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 

- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte 
secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai 
bune îngrijiri medicale a bolnavilor; 

- Asigură consultaţii de sp~cialitate în arnbulator conform programului întocmit de medicul 
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şef al secţiei; 
- Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor 

aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie; -Răspunde 
de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a 
bolnavului; ' 

Indeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului. 
- Raspunde pentru corecti!tJdinea diagnosticului si pentru calitatea tratamentului prescris. 

Asigură respectarea confi?,enţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 
Responsabilitati privind S;istemul de Management al Calitatii: 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► Isi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

- Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 
nr.122612012: I , . · . . i : 

► supraveghează modul î,n care se 'aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; i 

► aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
► aplică metodologia de tulegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi m~dicale. 
B) Asistentul medical de obstetrica-ginecologie, sala uasteri 
- Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului; 
- Respectă regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare; 
- Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 
- Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
- Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
- Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; 
- Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării 

acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le 
înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 

- Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 
tratament; . I 

- Pregăteşte bolnavul, priri tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 
chirurgicale, organizează transpohul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 
timpul transportului; I • I !' i 

- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 
medicului; I 

- Urmareste evoluţia travaliului, sesizând medicului toate incidentele apărute; 
- Asista toate naşterile fiziologice sub supravegherea medicului de secţie sau de garda; -

Acorda primele îngrijiri nou-nascutilor si răspunde de identificarea lor; 
- Răspunde de îngrijirea bo,lnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră 

a toaletei, schimbării lenjeriei de, corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului; 

- Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 
supraveghează distribuirea alime.ntelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie; -
Administrează personal medicaţia,: efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice; conform 
prescripţiei medicale; · 

Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 
Asigură pregătirea preoperntorie a pacientului; 
Asigură îngrijirile postop~rator; . , i, , 
Semnalează medicului orice modificări 'depistate; 
Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru 

acordarea acestora; • · 
- Supraveghează modul de 'desfăşuraJ"e a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de 

i 
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ordine interioară; 
Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură. I 

- Pregăteşte pacientul pentru externare;. 
- In caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul . ş1 organizează 

transportul acestuia la locul stabilit:de conducerea.spitalului; 
- Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrunientarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 
depozitarea acestora în vederea disţrugerii; 

- Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 
schimbat ori de câte ori este nev~ie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; -
Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; ' 

Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- Respectă şi apără drepturile pacientului; 
- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelorpostului; 
- Urmareste evoluţia travaliului, sesizând.medicului toate incidentele apărnte; 
- Asista toate naşterile fiziologice sub supravegherea medicului de secţie sau de garda; -

Acorda primele îngrijiri nou-nascutilor si răspunde de identificarea lor. 
- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor Responsabilitati privind 

Sistemul de Management al Calitatii : . . 
► Respecta cerintele stan~ardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► Isi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; i 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

- Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr. 1226/2012: 
► aplică procedurile stipJlate de codul de procedură; 
► aplică metodologia de bulegere a dat~lor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi mtdicale . ' · .· I' I 

Art. 35. - Atributiile specifice personalului din compartimentul neonatologie I . 
A) Atribuţiile medicului ~rimar / specialist compartiment neonatologie 
- sa aplice şi sa foloseas~a procedeele şi mijloacele pe care le are la dispozitie pentru 

realizarea obiectivelor prevazute în programele de sanatate şi prevenirea imbolnavirilor; 
- sa controleze aplicarea stricta a normelor de igienă,sa vegheze la mentinerea şi promovarea 

sănătăţii pacientilor, sa desfasoare o sustinuta activitate de educatie sanitara; 
- sa urmareasca modul cum sunt asigurate conditiile igienice la locul de munca şi sa dispuna 

masurile corespunzatoare pentru inlaturarea pericolelor de imbolnavire a personalului; 
- sa aplice cu promptitudine masurile de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, 

profesionale şi a bolilor cronice; : 
- sa asigure asistenta medi~ala permanenta a pacientilor pe care ii are în ingrijire, sa aplice 

tratamentul medical corespunzator şi sa promoveze masuri profilactice pentru prevenirea 
complicatiilor şi cronicizarea bolil;or; , : · i, i • 

- sa prescrie şi sa foloseasca numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman 
necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi produse 
biologice de uz uman; I 

- sa previna şi sa combata abuzul de medicamente, sa semnaleze organelor competente 
reactiile neprevazute ale acestora; I • . 

- sa intocmeasca corect şi icu simt de r~spundere documentele. medicale, potrivit normelor 

legale; . . , d I d. . ; • I; i 1 . . 1 'd .. :d . 1 
- sa part1c1pe, 111 caz e pro ucere a unor ca a1111tatt natura e, ep1 emu sau acei entan, a 

actiunile de prim-ajutor şi de asistenta medicala; 
- sa manifeste deplina intelegere fata de pacienti sa evite orice atitudine care poate influenta 

negativ evolutia bolii; I 

- sa nu primeasca sau sa conditioneze, în orice fel, acordarea ing1ijirilor medicale ori 
! 
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! 
îndeplinirea celorlalte atribuţii ce-( revin de obtinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale; 

- sa acorde primul ajutor şi sa asigure asistenta medicala bolnavului pana la disparitia starii 
de pericol pentru sanatatea sau ~iata acestuia ori pana la internarea bolnavului într-o unitate 
sanitara; i 

- adoptarea, la nivelul tuturor competenţelor medicale şi manopere de îngrijiri, a unui 
comportament adecvat aplicării măsurilor de .. prevenire a infecţiilor şi respectarea principiului 
precauţiunilor universale; 

- asigurarea unor condiţii de mediu fizic funcţional şi servicii conexe actului medical, 
inclusiv prin izolare funcţională, care să permită evitarea sau diminuarea riscului transmiterii 
infecţiilor în relaţie cu prestaţia de îngrijiri; 

- respectarea principiilor asepsiei şi antisepsiei la toate nivelele şi momentele îngrijirii şi 
terapeuticii acordate; ! 

- utilizarea unor manopere şi proceduri de îngrijire şi terapie bazate pe protocoale de 
activitate profesională care coreSpund criteriului riscului minim acceptat în condiţiile riscului 
asumat; I : 1 

! 

- aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, după caz specifică, pentru 
protejarea pacientilor şi a personalului faţă de riscul la infecţie; 

- integrarea în activitateai profesională curentă a supravegherii specifice a asistaţilor, 
cunoaşterea şi recunoaşterea risc;ului la infecţie, respectiv înregistrarea,stocarea, prelucrarea şi 
transmiterea informaţiilor privind infecţiile clinic manifeste sau depistate, în conformitate cu 
normativele profesionale; I , · : . i, 1 

- solicitarea consultanţei inţerdisciplinarb, 1 respectiv a colaborării şi coordonării profesionale 
de specialitate pentru evaluarea riscului pentru infecţie şi după caz, a combaterii unor situaţii 
endemice sau epidemice prin infecţii asociate asistenţei medicale, depistate şi raportate în 
conformitate cu reglementările în yigoare; 

- participarea la activităţi ~e perfecţionare profesională pentru dobândirea unor cunoştinţe 
specifice 1n prevenirea şi controlul: infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- promovează în permanenţă alimentaţia naturală. 
- anunţă imediat medicul coordonator de compartiment despre cazurile problemă. 
- anunţă medicul coordonator de compaitiment despre orice problemă organizatorică sau 

medicală apărută în sectorul său de activitate. 
respectă programul de lucru conform planificării. 

- ai·e obligaţia de a cunoate' foarte bine. actele normative specifice; 
- are obligaţia de a pastra secretul de serviciu; 
- are obligaţia sa aplice tratamentul medical corespunzator fiecarei boli şi sa respecte 

normele medicale de tratament. I 

- introduce, supraveghează şi controlează datele necesare pentru fiecare nou născut în 
sistemul informatic. I : ' ' 

- supravegheaza modul în care se aplica procedura pentru colectarea, depozitarea, 
transportul şi eliminarea deseurilor periculoase stabilit în sectorul lui de activitate; 

- aplica procedurile pentt;u colectarea, depozitarea,transportul şi eliminarea deseurilor 
periculoase; I : 

- aplica metodologia de investigatie -sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe 
tipuri de deseuri, 111 vederea com11leţarii bazei lll\tionale de date şi a evidentei gestiunii deseurilor -
îndeplineşte şi alte sarcini atribuite de 'medicul şef sau de conducerea spitalului, in limita 
competentelor. ! 

- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor Atribuţiile conform OMS 
nr.1101/2016: I 

► protejarea propriilor lo.r pacienti de alţi pacienti infectati sau de personalul care poate 
fi infectat; i 

► aplicarea procedurilor 'şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 
infectiilor asociate asistenţei medicale; 

► obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infectie este prezenta 
sau suspecta; 

► raportarea cazurilor de. infectii intr<)-spitalicesti echipei şi internarea pacientilor 
infectati; i 

► consilierea pacientilor, vizitatorilor şi personalului în legatura cu tehnicile de prevenire 

I , : ' - -
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a transmiterii infectiilor; 
► instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei înşişi şi luarea de 

măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, în special pacientilor. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 900I:2015; 
► lsi insuseste si respect~ Procedurile si Jnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I i ! 
1

' 

► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
- Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.122612012: I 

► supraveghează modul jn care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; I · 

► aplică procedurile stipulate de codul_ de procedură; 
► aplică metodologia de 'culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi mbdicale . · 
B) Atribuţiile asistentuluii medical din Compartimentul de neonatologie 
- !şi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale ş1 

cerinţelor postului; I 
- Verifica identitatea nou:nascutilor veniţi in salon, aspectul lor si starea cordonului 

ombilical; · 
- Supraveghează in mod deosebit nou-născutul in primele 24 de ore de la naştere, conform 

indicaţiilor medicului si anunţa medicul de garda de cate ori starea nou-născutului impune aceasta; 
monitorizeaza functiile vitale ale nou-nascutului; 

- Supraveghează îndeaproape alăptarea nou-născutului si se ingrijeste de colectarea laptelui 
de mama; · 

Respectă regulamentul de ordine interioară; 
- Acordă prim ajutor în sitl!aţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
- Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
- Recoltează produse bi◊llogice pentru' examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului; ! 

Semnalează medicului odce modificări depistate; 
- Pregateste nou-nascutul in vederea investigatiilor clinice si paraclinice; 
- Supraveghează modul de: desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de 

ordine interioară; ·- I • 
- Utilizează şi păstrează, !111 bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectare.a materialelqr şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 
depozitarea acestora în vederea diJtrugerii; ! 1· 

1 

- Poartă echipamentul de protecţie specific spitalului si sectiei; 
- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; I 
- Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
- Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 
► Respecta cerinţele standardului SR EN ISO 900I:2015, prevăzute in Manualul 

Sistemului ge Management al Calităţii; · 
► ]şi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; ' 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

- Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr. 1226/2012: 
► aplică procedurile stip~late de codul_ de procedură; 
► aplică metodologia de :culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale. 
I 

' ' -COMPARTIMENTUL ANESTEZIE TERAPIE INTENSIV A 
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Art. 36. - Organizarea Compartimentului de Anestezie Terapie Intensivă 
Compartimentul Anestezie 1Terapie intensiva (ATI) este organizat in conformitate cu 

prevederile OMS nr. 1500/2009, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 
sectiilor si compartimentelor de terapie intensiva din unitatile sanitare, cu modificarile ulterioare. 

ln cadrul compartimentului ~TI functionyaza unitatea de transfuzii sanguine,constituita in 
baza OMS nr.1224/2006,OMS 607/2013 .. ! I' ! 

Art. 37. - Anestezia si terapi~ intensiva este specialitatea care asigura: 
- conditiile necesare pentru desfasurarea actului chirurgical, ingrij irea preoperatorie si 

terapia durerii, alte proceduri diaghostice si/ sau terapeutice, prin mijloace farmacologice si tehnici 
specifice; I 

- suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea si tratamentul disfunctiilor si/sau 
leziunilor acute de organ care amei;iinta viata. 

Art. 38. - Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiaza de anestezie 
generala, locoregionala sau sedare 'efectuata de medicul de specialitate ATI. 

Art. 39. - Postul de lucru de anestezie şe organizeaza astfel: 
- în blocul operator, în sala de operatie si sala de preanestezie,fiind destinat asigurarii 

anesteziei si terapiei intensive ne,cesare desfasurarii interventiilor chirurgicale si poate cuprinde 
dotari specifice adaptate profilului chirurgical respectiv; 

- in afara salii de operatie fiind destinat asigurarii conditiilor desfasurarii unor manevre 
diagnostice si/sau terapeutice nonc,hirurgicale. . 

Art. 40. - Componenta cu paturi este <lest.inata: 
- supravegherii si tratamenţului postoperator al pacientilor cu evolutie nonnala; 
- îngrijirii pacientilor care 'necesita supraveghere continua pentru riscul de dezechilibru al 

functiilor vitale; 1 

- îngrijirea pacientilor care )1ecesita terapie intensiva mono sau pluriorganica; 
- pacientilor care necesita terapia durerii acute. 
Art. 41. - Medicii de alte spkialitati care au transferat pacienti in compartimentul ATI sunt 

obligati sa raspunda ori de cate orii este nevqie sblicitarii medicului curant ATI de a vizita pacientii 
respectivi. I · · ! ' 

Unitatea de transfuzie sanguină 
Art. 42. - În spital este otganizată in cadrul compartimentului ATI si se subordoneaza 

direct managerului. I 
Art. 43. - frogramul de lucri1 al Unităţii de transfuzie sanguină din spital este pennanent. 
Art. 44. - ln Unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară următoarele activităţi: 
1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din 

secţiile spitalului; 
2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către 

secţiile spitalului; 
3. distribuţia de sânge şi componente sanguine de la Centrul de transfuzii Bucuresti către 

Spitalul de OG Buftea, se face în baza unui contract de furnizare ce stabileşte condiţiile de 
distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; 

4. efectuarea testelor pretrankfuzionale; 1, ' 

5. pregătirea unităţilor de sârige total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 
6. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 
7. prezervarea probelor qiologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a 

componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional 111 spaţiile 
frigorifice cu această destinaţie; I , · , 

8. întocmirea documentaţiei corespunzătoai:e tuturor activităţilor desfăşurate; 
9. raportarea tuturor eveninientelor legate I de actul transfuzional către centrul de transfuzie 

. . I I ' tentona; , 
1 O. păstrarea eşantioanelor !din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, 1n cazul tuturor 

pacienţilor transfuzaţi, pentru o p~rioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15 - 18 °C) cu 
această destinaţie. ! 

Art. 45. - Conducerea spitalului are obligaţia întocmirii planului anual de educaţie continuă 
! 
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şi evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei. 

I 
Art. 46. - Atributii specifice'personalului din ATI 
A) Medic specialist/ primar 
- Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 

de ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator; 
- Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de 

laborator, alimentaţia şi tratament~! corespunzător; 
- Prezintă situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul altor medici ori de 

câte ori este necesar; 1 

- Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 
supraveghere deosebită;, , I ; , i , 

- Medicul primai răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar; 
- ln cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. 
- lntocmeşte şi semnează ]condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 

supraveghează tratamentele medicale executate .de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le 
efectuează personal; I · : 

- Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul: alimentar al bolnavilor; 
- Răspunde de activitatea n~edicală din saloanele ce îi sunt repatiizate ; 
- Controlează şi răspunde, de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 

personalul mediu, auxiliar şi elementar sat1itar cu care lucrează; 
- Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în s~ctorul de activitate pe care îl are în grija -Raportează cazurile de 
boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; -Răspunde de disciplina, ţinuta 
şi comportatnentul personalului în'subordirie şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 

- Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit; 
- lntocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 

conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 
- Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte 

secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai 
bune îngrijiri medicale a bolnavilor; 

- Participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale ; 
- Verifica împreuna cu cqlectivul medical al sectiei chirurgicale cu ocazia sedintelor de 

programare a operatiilor, modul ini care e.ste *· sigurata investigarea si pregatirea preoperatorie a 
bolnavilor . I · 

- Asigura pentru bolnavii din compartimentul anestezie terapie intensiva, pregătirea 
preoperatorie si supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesara eliminarii 
efectelor, anesteziei si restabilirii ţunctiilor vitale ale organismului; 

- Da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie 
a bolnavilor din alta sectie; I · ·. 

- îndruma si raspunde de t9ate problrmele cu privire la organizarea si functionarea punctului 
de transfuzie si punctului de recoltat sange din ttnitate ; . 

- lndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului; 
- Raspunde pentru corectitudinea si calitatea tratamentului prescris. 
- Asigură respectarea co~fidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor Atribuţiile conform 

Ordinului MS nr. 1101/2016: I 

► protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate 
fi infectat; 

► aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

► obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 
sau suspectă; 

► rapotiarea cazurilor de' infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor 
infectaţi; i 

► consilierea pacienţilor,' vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire 

a transmiterii infecţiilor; 1 . , I ; . • , •· .. ! . 
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► instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de 

măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 
- Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.122612012: I 

► supraveghează modul în.care se, aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; I ' 

► aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
► aplică metodologia de ;culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale. 
- ln cazul pacientilor care 1iecesita transfuzia de sange,medicul ATI are urmatoarele atributii: 
► Solicitarea de sânge ş\ componente ,sanguine de la Institutul de Hematologie Bucuresti 

în baza unei conventii, care stabil~şte condiţiile ;d~ distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; 
► efectuarea testelor pretransfuzionale; 
► pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea 

administrării; i 

► consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 
►. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau 

componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore post transfuzional în spaţiile 
frigorifice cu aceasta destinaţie; : 

► întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţi lor desfăşurate; 
► raportarea tuturor evenimentelor legate. de actul transfuzional către centrul de 

transfuzie teritorial si catre DSP Ilfov 
Art. 47. - În caz de transfu;de sanguina este obligatorie respectarea protocolului de teste 

pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări: 
a) determinarea grupului sanguin ABO. şi Rh(D) la pacient; 
b) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO 
c) şi Rh (D) la unitatea de lsânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării 

probei de compatibilitate; ' · i · i' 
d) proba de compatibilitate: pacient- unitate de sange total sau componenta sanguina ce 

contine eritrocite vizibile cu ochiul liber. 
Art. 48. - Ultimul control pretransfuzional se efectueaza obligatoriu la patul bolnavului si 

cuprinde urmatoarele : i 

a) verificarea identitatii pacientului; 
b) verificarea aspectului mabroscopic si a}ntegritatii unitatii de transfuzat; 
c) verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sange selectata si pacient. 
Art. 49. - La nivelul compartimentului' ATI se instituie obligatoriu registrul de transfuzii si 

registrul de incidente si accidente ţransfuzionale. 
Art. 50. - Responsabilitati privind Sistem.ul de Management al Calitatii : 

► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; . · 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

Art. 51. - Atribuţiile conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
► supravegheaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit in sectorul lui de 

activitate; 
1 

► aplica procedurile stip\Jlate de codul de procedura; 
► aplica metodologia de :culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 

deseurile rezultate din activitati medicale 
B), Asistenţii medicali din;compartimentul ATI 
- !şi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului si in limita com
1

petentelor; · 
- Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
- Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
- Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; -
Prezintă medicului de salon pacie~tul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la 
internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în 

I ' ! . !! I 
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dosarul de îngrijire.şi informează 1hedicul; 

- Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul .]a efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 
tratament; I , . 

- Pregăteşte bolnavul, pri11 tehnicii sp(\cifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 
chirurgicale, organizează transportul boln'avului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 
timpul transportului; I 

- Recoltează produse bicillogice pentru · examenele de laborator, conform prescripţiei 
medicului; · 

- Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, 
conform prescripţiei medicale; 1 

Asigură pregătirea preoViratorie a pacientului; 
- Asigură îngrijirile postoperator; 
- Semnalează medicului orice modificări depistate; 
- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de 

ordine interioară; · 
- Efectuează verbal sau în :scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură. 
- Utilizează şi păstrează, 

1 

în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 
supraveghează colectan;a material;el?r şi instrun:ientarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 
depozitarea acestora în vederea di~trugerii; 1 

·· :· 

- Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 
schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; -
Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; I 

Participa sub îndrumarea medicului anestezist terapeut intensiv, la pregatirea bolnavului 
pentru anestezie; I , , • 

- Verifica aparatura înaintea utilizadi, iar orice incident sau accident legat de functionarea 
aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI 

- Supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub supravegherea medicului 
tratamentul intraoperator ; I 

- Urmareste evolutia postoperatorie pana la transportarea bolnavului in sectie la pat, unde 
acesta este preluat de asistenta din! sectie ; 

- Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- Respectă şi apără drepturile pacientului; 
- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; · 
- Respectă regulamentul intern 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I : 
1 

. 
1 

' 

► Cunoaşte Politica refei;itoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calităţii 
Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

► aplică procedurile stipulate de codul. de procedură; 
► aplică metodologia de :culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 
- Atribuţiile asistentei medicale conform OMS nr. I I 01/2016: 

► implementeaza practicile de îngrijire a pacientilor în vederea controlului infectiilor; 
► se familiarizeaza cu prhctici!e de preVenire a apariţiei şi răspândirii infectiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe tqată durata internării pacientilor; 
► menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; I 

► monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe mâini şi utilizarea izolarii; 
► informează cu promptitudine medicul de garda în legatura cu apariţia semnel.or de 

infectie la unul dintre pacientii aflaţi în îngrijirea sa; 
► iniţiază izolarea pacientului şi comanda obţinerea specimenelor de la toţi pacientii care 
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prezintă semne ale unei boli trans1nisibile, atunci. când medicul nu este momentan disponibil; 
► limitează expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
► identifica infectiile asociate asistenţei medicale; 
► investigheaza tipul de infectie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant; 
► participa la pregătirea personalului; 

C) Asistentul medical din Compartimentul ATI care lucrează la blocul operator are în 
principal următoarele sarcini specifice: 

- participă sub îndrumarea medicului anestezist-terapeut intensiv, la pregătirea pacientului 
pentru anestezie; I 

- supravegheză pacientul şi admini?trează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului 
tratamentul intraoperator; I ! ' I' 

- urmăreşte evoluţia postoperatorie, până la transportarea pacientului în secţie, în pat, unde 
acesta este preluat de asistenta me.dicală din secţie; 

- execută orice alte sarcini ;stabilite în fişa postului in limita competentelor. 
. I 

PRIMIREA SI EXTERNAREA BOLNAVILOR PROGRAMAŢI 
Art. 52. - Biroul de internări-externări are următoarele atributii: 
I. lntocmeste si înregistrehă foile de observaţie a bolnavil~r internaţi, tinand legătura cu 

serviciul financiar pentru îndeplinirea formelor legale; 
2. Primeşte documentaţia inedicala a bolnavilor iesiti din spital; 
3. Clasifica foile de obserfaţie a bolnavilor iesiti; 
4. lntocmeste centralizato\ul lunar al ,secţiei /compartimentului cu datele complete din toate 

,,Foile Zilnice de mişcare a bolnavilor internaţi" aferente zilelor; 
5. lntocmeste decontul de cheltuieli pentru pacienţii spitalizaţi; 
6. lnregistrează foile de spitalizare de zi a bolnavilor din ambulatoriu si CAMERA DE 

GARDA 
7. Executa alte sarcini de serviciu primite de către conducerea unitatii; 
8. Pastreaza secretul profesional. 
9. Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
I O. Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; .. I· 1 , , ! 
- Cunoaste Politica referitsare la calitate' si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 

! 

BLOCUL OPERATOR 
Art. 53. - Organizare i 

Blocul operator reprezintă I o. structura de sine statatoare fiind nominalizat în structura 
spitalului, fiind organizat conform prevederilor Legii nr. 95/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare si OMS nr. 914/2006 pentru aprnbar~i\ normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea :obţinerii auto.Hzaţiei sanitare de funcţionare. 

Blocul operator grupeaza 1salile de operatii necesare specialitatilor chirurgicale, fiind 
amplasat cat mai aproape de sectii: · 

Blocul operator din structura Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea este coordonat de 
un medic in specialitati chirurgicale si un medic ATI, numit prin decizia interna a managerului 
unitatii in conformitate cu dispozitiile OMS nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator 
pentru blocul operator. Pentru toate interventiile chirurgicale efectuate in blocul operator se va 
scrie in registrul de interventii chirurgicale atat ora de incepere a interventiei cat si ora de 
finalizare a interventiei. 

1 SALA DE NAŞTERE 
Art. 54. - (I) Primirea gravi,delor in sala de naştere se face prin serviciul de primire si prin 

transfer de la sectia de Obstetrica Ginecologie cu asigurarea masurilor de prevenire si combatere a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

(2) Din Sala de nastere repa\'tizarea lauzelrr se face in functie de starea acestora si in functia 
de greutatea nou nascutilor la nastere. ; ; . : ' 

. I ' , . 
(3) In sala de nastere accesul parturientelor se efectueaza separat de cel al personalului, iar 

! 
I 
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repartizarea in sala de travaliu si operatie se face <lupa triajul epidemiologic. 

Art. 55. - Activităţile desfăş~rhte în blocul~i operator" 
Blocul operator grupeaza toate salile de operatii. ln Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 

Buftea Blocul operator este form~t din 3 sali de operatii, asigurand conditiile necesare efectuarii 
interventilor chirurgicale de urgenta si programate. 

Art. 56. - ln sala de nastere se realizeaza: · 
a) repartizarea gravidelor ini salile de travaliu si de operatie in conditiile aplicarii referitoare 
la prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale; 
b) efectuarea in cel mai sdurt timp ·al investigatiilor necesare confirmarii si completarii 
diagnosticului; I · , 

c) urmarirea travaliului prin monitorizare materno-fetala permanenta si adaptata fiecarui 
caz, iar în cazul sesizarii de abateri de la evolutia fiziologica a travaliului se anunta cu 
promptitudine medicul curant sau lnedicul de garda; 
d) asigurarea asistentei nasterilor pe cale naturala sau chirurgicala dupa caz; 
e) supravegherea in lauzia imediata în.salonul post paiium; 
f) asigurarea tratamentului medical complet individualizat si diferentiat în functie de starea 
gravidei si stadiul evolutiv al travaliului prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si 
chirurgicale; 
g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a 
acestora, fiind interzisa pastrarea medi_camentului la patul bolnavei; 
h) asigurarea materialelor sanitare sterile, solutiilor, instrumentarului steril, aparaturii 
necesare pentru desfasurarea in conditii optime a actului medical; 
i) asigurarea unui personal calificat d.e sine statator; 
j) efectuarea educatiei pentru sanatate si a psihoprofilaxiei durerilor de nastere în cazul 
gravidelor; ! 1 

' ' 

k) efectuarea dezinfectiei clinice terminale saptamanal dupa un plan stabilit si dupa fiecare 
caz septic. ' · 

ATRIBUTULE PERSONALULUI DIN BLOCUL OPERATOR 
Art. 57. - Atribuţiile medicu:lui coordonator de bloc operator 
- asigura utilizarea salilor de operatii care compun blocul operator in prograin continuu 24 

de ore din 24; I ! · !! 1 

- raspunde de accesul personalului care trebuie sa poarte echipament adecvat fiecarei zone 
definite pentru blocul operator, respectiv zona neutra, zona curata si zona aseptica; 

- asigura prograinarea interrentiilor chirurgicale, astfel incat salile de operatie sa fie utilizate 
cu randament maxim in timpul leg:11 de munca ( conform graficului de personal aprobat). 

- organizeaza circuitele functionale ale blocului operator si ia masuri de respectare a acestora 
(circuitul pacientilor, al personalului etc.); 

- creeaza zonele necesare activitatii blocului operator, conform normelor sanitare in vigoare. 
Art. 58. - Atribuţiile asistentului medical generalist din blocul operator 
- decurg din competentele certificate din actele de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii 

unei forme de invatamint de specialitate recunoscuta de lege. 
- In exercitarea profesiei, ; asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 111 

cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 
- Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si 

cerintelor postului. I 

- Respecta regulamentul interp si regulamentul de organizare si functionare; 
- Preia pacientul la intrar6a · în blocul operator ii verifica toaleta personala si tinuta in 

conformitate cu rigorile salii de operatii si ii insoteste in salonul de preanestezie. 
- lnfonneaza pacientul asupra cjrcuitului sau in blocul operator si asupra obligativitatii 

respectarii conditiilor de asepsie. ! 

- Acorda primul ajutor in si/uatii de urgenta si cheama med.icul. 
- Participa la asigurarea uniii climat optim si de siguranta in blocul operator. 

Pregateste bolnavul si ajuţa medicul la efectuarea tehnicilor speciale preoperator. 
Participa la interventiile chirurgicale. ! 1 

Recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator ( microbiologice si 

i 
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histopatologic), conform prescriptiei medicului. 

- Asigură monitorizarea sp~I cifica a bolnavului conform prescriptiei medicale si a planului de 
ingrij ire ' I ' 

- Pregateste echipamentnl !, instrumentam] si materialul steril necesar interventiilor. 
- Asigura si raspunde de buna utilizare, pastrare a instrumentarului si aparaturii cu care 

!ucreaza si se ingrijeste de buna ihtretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent 
in dotarea salii de operatie pe care' o are in grija. 

- Organizeaza si raspunde de calitatea si controlul activitatii de pregatire, sterilizare si 
utilizare a materialelor si instrumentarului folosit in sala de operatii. 

- Organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de asepsie si antisepsie 
stabilite pentru blocurile operatorii, sali!e de nasteri. 

- Asigura si raspunde de înregistrarea in condica de protocol operator a tuturor datelor de 
identificare a pacientilor. : 

- Asigura si raspunde de ordinea si curatenia in blocul operator si de aplicare a tuturor 
masurilor de igiena si antiepidemice potrivit reglementarilor in vigoare privind prevenirea, controlul 
si combaterea infectiilor asociate 1,sistenţei medicale. 

- Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii. 
- Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a-stresului si 

de depasire a momentelor/situatiik,r de criza. 
- Utilizeaza si pastreaza 'in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, 

supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de 
depozitarea acestora in vederea distrugerilor. · 

- Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi 
schimbat zilnic ,sau ori de cate 1

1

ori este. nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic 
prsonal. · ! li i 

, Respecta secretul profesi9nal si codul de etica al asistentului medical 
- Respecta si apara drepturile pacientului 
- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- Se preocupa de actua!iz'area cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educatie continua si conform cerintelor postului. 
- Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali 
- Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine. 
- Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al îngrijirilor pentru 

sanatate. , 
Va răspunde în timp util prin telefon la domiciJiu şi imediat în caz de urgenţă 
În caz de chemare prin telefon, în interes de serviciu,este obligată să se prezinte la locul de 
munca în maxim 15 minute de la primirea apelului. 
Respectă circuitele funcţionale; 

- Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef ,privind normele de 
igienă şi protecţia muncii; . I ; . , i ; · 

, Responsabilitati privind Sistemul de Mânagement al Calitatii : 
► Respecta cerintele stai!dardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul 

Sistemului de Management al Calitatii ; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I . 

► Cunoaste Politica refe~itoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
- Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr. 1226/2012: 
► aplică procedurile stip\Ilate de coduFde procedură; 
► aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi mJdicale 
Art. 59. - Atribuţiile îngrijit9ai·ei din blocul operator 
- va efectua riguros curăţepie în toate.spaţiile aferente. Curăţenia va fi efectuată în timpul 

turei, ori de câte ori este nevoie şi conforn1 protocolului din unitate -va răspunde prompt la 
solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; -răspunde de îndeplinirea promptă şi 
corectă a sarcinilor de muncă; ' 

- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţie a 
muncii,precum şi a normelor etice şi deontologice; 
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respectă regulamentul de funcţionare al blocului operator; 
îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; -

pregăteşte masa de operaţii ; · 
- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă în caz de urgenţă (atunci când pacientul este adus direct în blocul operator); 
- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în condiţiile stabilite; 
- ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii, intervenţii chirurgicale) 

şi asigură curăţirea aparaturii ime9iat după utilizare; 
- ajută la pregătirea bolnav,ilor în vederea examinării; 
- ajută la transportarea pacjenţilor operaţi cu targa; 
- transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine 

interioară; - 1 . d' . .I I . d" 1 d . " . ·1 . - b·1· 1 . d' bi l - executa, a m 1caţia asistentu Ul me 1ca, ezm,ecţia z1 mea a mo I ieru u1 m ocu 
operator; I • , 

- pregăteşte, la indicaţia asistentului ,me9ical, blocul operator pentru dezinfecţie, ori de câte 
ori este necesar; .I 1 !1 1· 

- efectuaeză curăţenia şi qezinfecţia tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la 
deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 

- colectează materialele sapitare şi instrumentarul de unică folosinţă,utilizate, în recipiente 
speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

- ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat; 
- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 

ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 
nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- poartă echipamentul prevăzut de regulamentul intern,care va fi schimbat zilnic, sau ori de 

cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; · 
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă 

şi protecţia_mu~ciii , .' I. : , · i 
1

, • • •. . . , , . . 

- asigura pastrarea ŞI folo~Irea m bune cond1ţ11 a mventarulu1 pe care 11 are 111 pnmire; -
primeşteşirăspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă; 

- efectuează aerisirea perio~ică a încăperilor din blocul operator; 
- respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei,etc.); 
- dacă sarcinile de serviciµ impun deplasarea în afara blocului operator, se va solicita o 

infirmiera din sectie pentru a ramane în blocul operator, disponibilă pentru activităţile specifice cu 
bolnavii. I : 1 · · 

- Responsabilitati privind Sistemul de M~~agement al Calitatii : . 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute in Manualul 

Sistemului de Management al Calitatii ; · 
► lsi insuseste si respecalProcedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I 
► .Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Atributiile îngrijitoarei conform OMS nr. 1226/2012 
► aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
► asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura 

Art. 60. - Atributii specifice a asistentilor din Salile de nastere 
- Urmareste, monitorizeaza si acorda ingrijiri, conform prescriptiei medicale, lehuzelor, 

gravidelor sau ginecopatelor aflate in supravegherea sa; 
- Urmareste,monitorizeaza i si informeaza medicul asupra evolutiei travaliului si a starii 

intrauterine a fotului; . 
- Identifica la mama si lal copil semne care anunta anomalii si care necesita interventia 

medicului, pe care ii asista in acea~ta situatie; •· j ' 

- Asista nasterile normale in prezentatie craniana si numai de urgenta in prezentatie pelviana 
efectuand la nevoie epiziotomie/ epiziorafie; 

i 

I 
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- Adopta masuri de urgen~a in. absenta: medicului, pentru extractie manuala de placenta si 
control uterin manual," monitoriiarea si sustinerea functiilor vitale pana la sosirea medicului; -
Acorda primele ingrijiri nou-nas~utului si raspunde de identificarea lui , iar in urgenta reanimarea 
imediata a acestuia, conform protocolului; 

- Asigura pregatirea completa a mamei pentru nastere, desfasoara activitati de educatie 
pentru sanatate, alaptare naturala. I ' 

COMPARTIMENTUL STERILIZARE 
Art. 61. - Organizare I ! 1

1 

! 

Sterilizarea este centralizată şi amplasată astfel incat distanta fata de sectiile / 
compartimentele medicale si blocul operator, precum si fata de cabinetele ambulatoriului sa fie 
optima Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente si proceduri care asigura 
sterilizarea instrumentului medical din spital. 

Sterilizarea asigura conditii, optime pentru desfasurarea activitatii de asistenta medicala in 
vederea evitarii transmiterii infectiilor asociate asistentei medicale 

Art. 62. - Personalul angajat al compartimentul~i de sterilizare are unnatoarele atributii: 
- asigura sterilizarea materialelor si instrumentarului necesare activitatii spitalului; 
- asigura circuitul materialelor prezentate la sterilizare si marcarea materialelor sterile 

conform normelor M.S. 
- tine evidenta materialelor prezentate Ja sterilizare; 
- face controlul sterilizarii prin teste chimice la fiecare sarja si periodic testarea 

bacteriologica. 
Art. 63. - Amplasarea statiei de sterilizare si a compartimentelor acesteia a fost proiectata 

astfel incat sa asigure fluxul" mu~d~r- curat, steril". 
Art. 64. - Zonele Compartin;ientului de sterilizare sunt: 
a) Zona de decontaminare, unde se executa unnatoarele operatiuni: 
- preluarea de la sectii a materialelor decontaminate; · 
- sortarea materialelor i 
b) Zona sterila, unde se executa urmatoarele operatiuni: 
- sterilizarea propriu-zisa; i . 
- depozitarea materialelor sterile; · I i 
- predarea catre sectii I · · · 
Art. 65. - Atributii personaliilui din Compartimentul de sterilizare al spitalului 
- lsi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale s1 

cerintelor postului; I · 
- Utilizează cele mai bune metode de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a 

instrumentarului de sterilizat pentru a împiedica deteriorarea; 
Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul intern 
Sterilizează întreg instrumentarul medical; 

- Respectă indicaţiile date de compartimentul de asociate asistenţei medicale; 
- Răspunde direct de starea de igienă a compartimentului de sterilizare şi de starea de 

funcţionare a aparatelor de sterilizare; 
- Respecta programul de lucru stabilit; 
- Respecta regulamentul de functionare si intern al spitalului. 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

► Respecta cerintele st~dardului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute in Manualul 
Sistemului de Management al Calitatii ; i · I · . 

► Isi insuseste si respeca 1 Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; ! 

► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
- Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
► aplică procedurile stip~late de codul de procedură; 
► aplică metodologia de tulegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi m~dicale : !i i 

! SPITALIZAREA DE ZI 
Art. 66. - Compartimentul dF Spitalizare de Zi este amplasat la pa11erul unităţii şi cuprinde 

I 

' 

S.P.O.G. - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 46 / 127 



) 

-----------------------------·--
SPITALhL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BUFTEA 

I ~llil<'IM!l'lllMIIINH _____ ,,_, ________ ...,. ____ ,~ilil~· M!!U~iH-•-~a .. ~1-~•m•--li-~---~-!l'l'----~-Jtil •• q, -..u .. , ~·~, !i;R,;11;;;1;1;1;1iili3ffl! 

I , ,: 

15 paturi. Acesta este deservit de! medicii din ~Jecialităţile existente în ambulatoriu integrat şi în 
secţiile cu paturi din spitalizarea c.ontinuă. 

Art. 67. - Spitalizarea de zi se efectuează 'pentru o durată de maxim 12 ore, şi respectă 
următoarele criterii: I 

- Se internează urgenţele medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 
ore în condiţiile stabilite în normele de aplicare ale Contractului Cadru 

- Se internează când diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau 
monitorizat în ambulatoriu, respectându-se procedura privind internarea pacientilor în Spitalul de 
Obstetrică-Ginecologie Buftea. 

Art. 68. - Specialităţi medicale în care se poate efectua spitalizarea de zi cu bilet de trimitere 
de la medicul de familie / medicul specialist sunt: Medicină Internă; Pediatrie; Obstetrică
Ginecologie; Urologie; Chirurgie Generală; Ortopedie-traumatologie; Cardiologie; Neurologie; 
Recuperare, Medicină Fizică şf Balneologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi 
oncologie medicală. · 

Art. 69. - Pentru urgenţele medico-chirurgiecale prezentate în camera de gardă nu este 
necesar biletul de trimitere. j • i' · 

ACTMTATEADE URGENTA- CAMERA DE GARDA 
Art. 70. - Organizare ! 

In structura Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea functioneaza Camera de garda, dotata 
Ia nivel CPU, in conformitate c~ Ordinul MSP nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea 
unităţilor şi compartimentelor de primire a ·urgenţelor, cu modificari ulterioare, care asigura 
asistenta medicala de urgenta calificata, în prin~ipal pentru urgente majore medico- chirurgicale, in 
specialitatea O.G., în urma aparitiei unor cauze acute noi sau pe fondul unor afectiuni cronice. 

Art. 7.1. - Programul de ac\tivitate este continuu, activitatea aistentilor medicali si al 
personalului auxiliar sanitar se de~fasoara pe in ture de 12/24, iar medicii din ambulatoriul integrat 
asigură ~istenta medicala de spec/alitate pana la ora 13,00,dupa aceea continuitate fiind asigurata 
prm garz1. ! 

Art. 72. - Activitatea din C~nera de garda precum si a personalului încadrat in acest sector 
este organizata si controlata de un 'medic coordonator si un asistent coordonator. 

Art. 73. - Camera de garda 'este destinata triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al 
pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de 
ambulanţe. 

Art. 74. - În Camera de garda se desfăşoară in principal urmatoarele activităţi: 
triajul urgentelor la prezentarea la spital; 
primirea, stabilirea si tratamentul initial al tuturor urgentelor, cu prioritate urgentele 

majore; I 

investigatii clinice si paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si începerii tratamentului 

initial~ sectiei in care ~rmeaza sal sl intem~ze ~acientii; 
monitorizare, tratament si reevaluare pentru pacientii care necesita internare;. 
tratament, stabilizare si reevaluare pentru pacienti care nu necesita internare; 
înregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvata a informatiei medicale; 
fonnarea continua a persqnalului propriu . 

Art. 75. - Procedura de primire, examinare, investigare şi internare a pacienţilor din 
CAMERA DE GARDA I ; ! •· i1 

i 

(1) Camera de garda este deschisa tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. 

(2) Este interzis refuzul acprdării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită 
acest lucru fără evaluarea stării ac<,stuia de către un medic din cadrul Camerei de garda şi stabilirea 
lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul Camerei de garda şi eventuala 
internare a pacientului. Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri 
medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă. 

(3) Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie 
pentru consult de specialitate vor fi consultaţi Îh ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. 
Aceşti pacienţi vor fi trimişi la C:AMERA DE GARDA numai în cazul în care medicul care îi 
trimite consideră că aceştia con~tituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri 
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imediate. 
Art. 76. - Primirea pacienţilor de urgenţă se face numai în Camera de garda. 
Art. 77. - Procedura de Documentare a Pacienţilor. . 
La sosirea în CAMERA DE GARDA pacientului i se va întocmi o fişă de prezentare. ln 

functie de gravitatea urgentei se va deschide pe11tru pacient o FOSZ-servicii medicale sau o FOCO. 
Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea 
asistenţei medicale a pacientului, jnclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este 
contrasemnată şi parafată de med[c~l de garda înaintea plecării definitive a pacientului din Camera 
de garda. Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie. 

Fişele vor fi păstrate în Camera de garda cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva 
spitalului. i 

In cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei 
medicale din CAMERA DE GAIµ)A, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţiilor 
efectuate. I . ; 

Art. 78. - Problemele deosebite raportat~ de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă 
conducerii spitalului. Medicul cobrdonator al CAMEREI DE GARDA va fi informat telefonic 
dacă problemele apărute sunt saJ au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să 
afecteze grav funcţionalitatea CAMEREI DE GARDĂ. 

Art. 79. - Echipajul de amb~lanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la CAMERA 
DE GARDA are obligaţia completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care 
un exemplar va fi ataşat fişei de prezentare din CAMERA DE GARDA, devenind parte integrantă 
a acesteia. · · 

Art. 80. - Procedura de Examinare şi Investigare a Pacienţilor. 
La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din CAMERA DE GARDA sunt examinaţi de 

medicii din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care 
urmează să fie chemaţi în vedere<( acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar si 
numai in timpul programului din ambulatoriu. 

ln CAMERA DE GARDA pot fi recomandate unele investigatii pacientilor in urma unei 
examinari clinice sumare efectuate de un medic. 

Personalul medical din cadrul CAMEREI.DE GARDA are dreptul de a solicita consulturile 
de specialitate în orice moment di\\ procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care 
consideră acest lucru necesar, în yederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament 
comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului 
pacie11tului către o altă unitate sanitară. 

Art. 81. - Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să· răspundă prompt chemării la 
CAMERA DE GARDA, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori personalul medical din 
CAMERA DE GARDA considerăiacest Jucrupecesar. 
ln cazul pacienţilor aflaţi în stare c;ritică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate 
imediat, medicii de specialitate djn spital sunt obligaţi să se prezinte în CAMERA DE GARDA în 
cel mult I O minute de la solicitarea lor. Excepţi'e fac situaţiile în care medicul chemat este implicat 
în acordarea asistenţei medicale ui'mi pacient aflat în stare critică în secţie/compartiment/cabinet sau 
în sala de operaţii. In astfel de caturi medicul solicitat va informa personalul din Camera de garda 
despre situaţia respectivă şi va p~imi telefonic date despre cazul aflat în CAMERA DE GARDA 
sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune. 
In cazul pacienţilor stabili care se află în CA]y!ERA DE GARDA, medicii specialişti chemaţi din 
spital au obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute. 

Art. 82. - Personalul din CAMERA DE GARDA este obligat să consemneze în fisa de 
prezentare / FOSZ ora la care a fost chemat un medic din spital/cabinet şi ora la care s-a 
prezentat. : · 

în cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare. 
în cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul 

responsabil al CAMEREI DE G~RDA va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a 
investiga şi rezolva problemele respective. : ,, , 

Art. 83. - ln vederea acordării' unui consi1lt de specialitate unui pacient care nu se află în 
stare critică, este obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă in cazul in 
care acesta se afla în program. i 

Art. 84. - Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea 

I 
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luării unor decizii corecte în privJnia tratai~ent~lui de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate 
sanitară corespunzătoare. ! 
Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin CAMERA DE GARDA, în urma 
întocmirii unei fişe de prezentare de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului . 
Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de 
internare clare prin CAMERA DE GARDA . : 
In urma examinării şi investigăriii pacientului, medicul din CAMERA DE GARDA cere, după caz, 
consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru 
necesar. 1 · 

Decizia de internare a pacienţilor!aflaţi în CAMERA DE GARDA apai1ine, de principiu, medicului 
de gardă din secţiile spitalului ,I luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele 
acestuia, probabilitatea agravării .stării lui,existenţa unui diagnostic final cert, conduita terapeutică 
necesară şi alţi factori obiectivi de ordin medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie. 
Pacientul internat în cu FOSZ-servicii medicale si aflat in stationar va fi urmărit de personalul 
medical din cadrul CAMEREI DE GARDA, care va solicita consulturi de specialitate ori de câte ori 
consideră acest lucru necesar, până la luarea unei decizii finale în privinţa internării 
continue/trasferului sau externării pacientului. . · 
Pacientul este inţernat cel mult 12: ore în stationar, apoi se decide internarea in sectiile spitalului. 

Art. 85. - In cazul internării continue a pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul 
Camerei de garda pe durata internării în stationar vor fi preluate de secţia în care se internează 
pacientul. · 

Art. 86. - În CAMERA DE GARDA pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 
12 ore în următoarele situaţii: l ' i' 
a) lipsa unui loc de internare potrivit în unitatea sanitara 
b) necesitatea monitorizărihemporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv 
motive de internare într-o secţie din spital; 
c) alte cazuri care sunt considerate de către medic, bine întemeiate şi în favoarea pacientului, 
cu condiţia menţionării motivelotl în. scris î. n .fiş. a individuală a pacientului. Reţinerea unui pacient 
sub observaţie în CAMERA DE GARDA se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu acordul 
aparţinătorilor acestuia. : ! · 1

1 I . 
În timpul în care pacientul se află sub observaţie în CAMERA DE GARDA, acesta se află sub 
directa responsabilitate a perso1plului din unitatea respectivă. 
Stabilirea unei conduite terapeutlce pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, de 
comun acord cu medicii de gardă din spital. 
In cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, acesta nu va 
fi reţinut sub observaţie Îli CAMERA DE GARDA decât din motivul lipsei temporare de locuri de 
internare. ' 
In această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia respectivă,menţionându-se 
în scris motivul pentru care pacientul rămâne în CAMERA DE GARDA. 
Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate: de secţia în care sunt internaţi în momentul eliberării 
unor locuri. , 
Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratainentului 
aplicat pacientului respectiv în CAMERA DE GARDA se decontează în fişa de internare a 
pacientului ca fiind cheltuieli ale secţiei respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub 
observaţie în CAMERA DE GARDA. Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi 
ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiiIJ de ATI în urma stabilizării şi investigării lor; 

. Pacienţii aflaţiîn stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mult de 6 ore 
vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de 
ţerapie intensivă. I 

In cazul în care pacientul necesită ţransferul către o altă unitate sanitară, medicul de gardă va 
organiza transferul în conformitat~ cu prevederile legale în vigoare Externarea unui pacient din 
Camera de garda se face de medicul de garda cai;e va semna şi parafa FOSZ-ul-servicii medicale 
Externarea poate fi efectuată la ce~erea pacientului sau după caz, a apm1inătorilor acestuia, în urma 
semnării in FOSZ-servicii medical; a refuzului de tratament sau de internare. 
La externare din spitalizare de .zi ,pacientul va primi scrisoare medicala cu rezultatele 
investigatiilor, tratamentul efectuai şi recomandările medicului din Camera de garda. 
La externare pacientul va primi irtformaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, 

i 
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inclusiv informaţiile privind o e~entuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care 
necesită revenirea de urgenţă la CAMERA DE GARDA. 

Art. 87. - Criteriile de In~ernare ale pacienţilor din CAMERA DE GARDA sunt 
următoarele: I 

I. Pacientul este în stare critică; 
2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului; 
3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de 

urgenţă la nivel spitalicesc; , 
4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă; 
5. Simptomatologia şi starea clinică a, pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi 

vârsta,sexul etc, pot fi cauzate de'o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu 
dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor; 

6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul 
respectiv, iar starea pacientului nJ permite· externarea; 

7. Afecţiunea de care suferă' pacientul 'nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte 
singur şi este fără aparţinători; I 

8. Alte situaţii bine justificate în care medicul de gardă consideră necesară 
internarea pacientului. ' 

Art. 88. - Atribuţiile personalului din Camera de gardă 
A) Medicul coordonator ~J ·· camerei de gardă are următoarele responsabilităţi, atribuţii 

si obligaţii: I 

- Coordonează activitatea din CAMERA DE GARDA in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare; I 

- Asigura si răspunde de. îndeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca, ale 
personalului care îşi desfăşoară acţivitatea in camera de garda 

- Coordonează, asigura si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul camerei 
de garda, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum si a normelor etice 
si deontologice; ' 

· Asigura respectarea deci:i,iilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului 
de functionare; , 

- ' Îşi exercita profesia de medic în mod responsabil si conform pregătirii profesionale; 
- Asigura si controlează completarea tuturor formularelor necesare in scris sau pe 

calculator, în cadrul CAMERA DE GARDA . 
- Poarta un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat sa 

anunţe modalitatea prin care poatel fi, contactat i~ afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de 
concediu când va desemna o persoana care îl va înlocui; 

- Este informat în permanenta despre starea de disponibilitate a personalului din subordine si 
despre problemele survenite in aceasta privinţă; 

- Este informat in permanenta despre problemele survenite in cursul turelor si al gărzilor, 
mai ales in cazul în care asemen~a probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul 
unitătii; I , 

' - Este informat in permanenta despre reclamaţiile pacienţilor si ale aparţinătorilor, având 
obligaţia sa investigheze orice recl~maţie si 'sa informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei; 

- Are obligaţia de a elabora' un plan de r,ăspuns in cazul unui aflux masiv de victime; 
- Asigura respectarea si respecta drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) si alt~r prevederi legale in vigoare; 
- Avizează graficele de luc~u ale personalului din camera de garda; 
- Propune protocoale de colaborare cu alte secţii si laboratoare si asigura respectarea 

acestora; ; 
- Asigura colaborarea cu! alte instituţii medicale si nemedicale implicate in asistenta 

medicala de urgenta si semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii 
spitalului; 

- ln cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la CAMERA DE 
GARDA va coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare si 
de tratament chiar si in afara orelor de program. In cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a 
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delega o persoana responsabila cu preluarea acestor sarcini; 
- Răspunde de ridicarea continua a nivelului profesional al personalului aflat in subordine si 

de formarea continua a acestuia; : 
- Răspunde de buna utilizare si întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului si 

întregului inventar al CAMERA ,DE GARDA si face propuneri de dotare corespunzătoare 
necesitaţilor; ,• . I ' . ' I; ' 

- Controlează permanent, ţinuta I 

corecta, folosirea echipamentului de protecţie si 
compotiamentul personalului din subordine in rdaţie cu pacienţii si aparţinătorii acestora; 

- Informează periodic c6ndw,;erea spitalului asupra activităţii si reprezintă interesele 
personalului din CAMERA DE GARDA in relaţie cu conducerea spitalului; 

Întocmeşte fisele anuale iJe apreciere a activităţii din camera de garda; 
- Participa in toate comisipe de angajare a personalului pentru CAMERA DE GARDA, in 

calitate de preşedinte sau membr,u al c,omisiei, in condiţiile legii; participa la selecţionarea 
personalului medical si a altor cat~gorii de persbnal, prin concurs si interviu; 

Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita competentelor; 
Asigură respectarea con~denţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
Conform Ordinului MSPinr.916/2006: 
organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii conform 

planului anual de supraveghere şi control a1 infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea 
sanitară; : 

răspunde de activităţile &stăşurate de personalul propriu ai secţiei. 
Conform Ordinului MS nr.1226/ 2012: 
controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pe structura de urgenta; 

- semnalează imediat dir~ctorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ 
deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitaţile medicale. 

- Respecta cerinţele standardului SR EN ISO 9001 :2015, prevăzute in Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; ' 

- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; • . I : i !1 : 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
B) Atribuţiile medicului de garda 
- Răspunde de îndeplinirea,prompta si corecta a sarcinilor de munca; 
- Răspunde de calitatea activitatii pe care o desfasoara in serviciu, de respectarea normelor 

de protecţie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice; 
- Răspunde de respectarea deciziile~ . luate de către conducerea spitalului si a 

compartimentului, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de funcţionare; 
- Răspunde de informare~ ·corecta· a 'medicului coordonator si prompta a medicului 

responsabil de garda, asupra tuturor problemelor ivite in timpul gărzii si care au influenta asupra 
derulării normale a activitatii, inclusiv cele legate de personal, indiferent daca aceste probleme au 
fost rezolvate sau nu; I 

- Isi exercita profesia de medic in mod responsabil si conform pregătirii profesionale; 
- Primeşte pacientul in CAMERA DE GARDA acorda îngrijirile medicale si supraveghează 

bolnavulul pana la stabilizarea lui, internarea acestuia; 
- Informează permanent apartinatorii pacientului despre starea acestuia si manevrele ce se 

efectuează; · 
- Completează, împreuna cu personalul mediu , toate formularele necesare, în scris sau/si in 

programul informatic; 
· - Respecta regulamentul de funcţionare al spitalului si, asigura respectarea acestuia de 

către restul personalului de garda; ! 
- Respecta deciziile luate in cadrul serviciului de către medicul-coordonator sau locţiitorul 

acestuia si asigura îndepli~irea ac~ftorn ~e către rnstul perso~alului de ga!·da aflat in subo~·dine; . 
- Respecta dreptunle pac1entulm conform prevedenlor OMS s, altor prevederi legale 111 

vigoare; ! 

- Respecta confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 
acestora, iar in cazul parasirii sen:iciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detaşare 
sau demisie, orice declaraţie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila din punct de 
vedere juridic; respecta confidentialitatea si ano~imatul pacientilor; 

I • : . li I 
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Respecta regulamentul de lucru si protocoalele stabilite pentru CAMERA DE GARDA ; 
Inspectează echipamentµ! la intrarea in garda asigurându-se ca acesta se afla în stare de 

funcţionare . I 

- Monitorizează permane11t pacienţii, supervizează administarea tratamentelor prescrise; 
- Completează si actualizează peqnanent fisa de observaţie privind starea de sănătate a 

pacienţilor; I ' ! ' 

- lndeplineste orice alte sarcini care sunt prevazute in fisa postului; 
- Se informează continuu in privinţa celor mai noi si eficiente metode de diagnostic si 

tratament in domeniu. I · · 

- Respecta atributiile conform Ordinului MSP nr.916/2006: 
- aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 

infectiilor asociate asistenţei medicale; 
- raportarea cazurilor de infectii intraspitalicesti echipei şi internarea pacientilor infectati; 
- consilierea pacientilor, vizitatorilor şi personalului în legatura cu tehnicile de prevenire a 

transmiterii infectiilor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri 

pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, în special pacientilor. 
- răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în 

regulamentul intern, precum şi a sarcinilor date de directorul medical al spitalului pe care îl 
reprezintă în orele în care acesta qu este preze11ţ în spital; 

- controlează, ja · intrarea i în gardă/ prezenţa la serviciu · a personalului medico
sanitar,existenţa mijloacelor necekare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă precum şi 
predarea serviciului de către cadrele medii şi auxiliare sanitare care lucrează în ture; 

- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare, iar, la 
nevoie, le efectuează personal; I . 

- supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii,menţionate în 
registrul special al medicului de g~rdă; • i , 

- este responsabil de evalu
1

area pacientului si organizarea transferului pacientului critic,catre 
unitatea sanitara primitoare(care\ poate asigura ingrijirile complexe si complete unui pacient 
transferat pentru o anumita patologie; 

- înscrie în registrul de cdnsultaţii orice bolnav consultat la camera de gardă,completează 
toate rubricile, semnează şi parafekză în registru pentru fiecare bolnav; 

- internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se 
adresează spitalului; : 

răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la 
ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l, la nevoie, de la domiciliu; 

răspunde de chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie 
alţi medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 

- întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de 
observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o; 

- acordă asistenţă medicală'.de urgenţă bolnavilor care nu necesită internare; 
- asigură internarea în alte spitale. a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital după 

acordarea primului ajutor; I . • , , i i 

- anunţă cazurile cu .implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă,medicului 
şef de secţie sau directorului meditai al spitalului; de asemenea, anunţă alte organe în cazul în care 
prevederile legale impun acest lucru; · 

confinnă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de 
transportare a cadavrului la morgă,! după 2 ore de la deces; 

- asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele 
alterate şi sesizează acest lucru conducerii spitalµl_ui 

- controlează calitatea mânţărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţă, prânz, 
cină; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţii]e·în condica de 
la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor de alimente; 

- anunţă prin toate mijloac~le posibile managerul spitalului şi autorităţile competente, în caz 
de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim 
ajutor cu mijloacele disponibile; : 

- urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa 
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ocazională a altor persoane străinle în spital şi ia măsurile necesare; 

- întocmeşte, la tenninar~a serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, 
consemnând activitatea din secţie în timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice 
alte observaţii necesare; 

- prezintă raportul de gardă; 
- răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice pentru prevenirea şi controlul 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în timpul gărzii. 
Respecta atribuţiile medicului conform Ordinului MS nr.1226/ 2012: 
► aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
► aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
► aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 

rezultate din activitati medicale. I · . , , 
- Respecta cerintele standrµ-dului SR EN ISO 9001 :2015; 

► lsi insuseste si resp~cta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; i 

► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 
i 
I , 

C) Atribuţiile asistentului coordonator al Camerei de gardă 
- lsi exercita profesia de asistent medical in mod responsabil si conform pregatirii 

profesionale; I 1 

' l I' I 

- Coordoneaza, controleaza si raspunde de îndeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de 
munca pentru personalul subordonat; 

- Asigura si raspunde de c~litatea activitatii desfasurate de personalul aflat în subordine; 
- Infonneaza medicul coordonator despre toate disfunctionalitatile si problemele potentiale 

sau survenite în activitatea CAMEREI DE GARDA si propune solutii pentru prevenirea sau 
solutionarea lor; ; . 

- lnstruieste personalul aflat în subordine si asigura respectarea de catre acesta a normelor de 
protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice; 

- Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a 
regulamentului de functionare de catre personalul aflat în subordine; 

- Controleaza zilnic condi~a de prezenta si o contrasemneaza; 
- Verifica si asigura functionalitatea aparaturii medicale; 
- Asigura stocul minim de medicamente si materiale de unica folosinta si alte materiaJe, 

precum si cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului; 
- Raspunde de aprovizioriar~a departamentului, cu instrumentar, lenjerie, alte materiale 

sanitare necesare si de intretinerea! si' înlocuirea hcestora conform normelor stabilite de unitate; 
- Realizează autoinventarierea periodica a dotării structurii, conform normelor stabilite; 
- Participă la întocmirea fiselor de apreciere a personalului aflat in subordine; 
- Organizează împreună cµ medicul C[!ordonator testări profesionale periodice si acorda 

calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii si, după caz, a rezultatelor obţinute la testare; 
- Supraveghează si asigud acomodarea.si integrarea personalului nou-încadrat in vederea 

respectării sarcinilor din fisa postu/uj si a regulamentului de funcţionare; 
- Analizează si propune. !nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din 

subordine si le comunica medicului coordonator 
- Organizează instruirile p'eriodice ale întregului personal din subordine prin respectarea 

normelor de protecţie a muncii; I · 

- Poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
- Răspunde în timp util inl cazul chemării si imediat in cazul alarmei generale. Aduce la 

cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 
de ore înainte (excepţie.fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces in familie, îmbolnăviri etc.); 

- Participa la efectuarea gărzilor în cadrul CAMEREI DE GARDA, îndeplinind pe durata 
garzii obligatiile si atributiile prevazute pentru functia pe care o ocupa; 

- Controleaza permanent , tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie si 
comportamentul personalului din subordine; 

- Paiticipa la sedinte periodice cu medicul coordonator; 
- Indep!ineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si a medicului coordonator 

CAMERA DE GARDA in limitaJI c~mpetenteli·r; 
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Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
Atribuţiile asistentului medical coordonator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
► raspunde de aplicarea codului de procedura; 
► prezinta medicului sJf :de sectie sau coordonator planificarea necesarului de materiale 

pentru sistemul de gestionare a d~seurilor medicale periculoase; 
► aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind cleseurile 

rezultate din activitati medicale. ! 

- Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 
► Respecta cerintele standardului SR.EN I SO 900I:2015; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postu)~i sau; I . , .i , . . . . . . . .. 
► Cunoaste P-0lit1ca refyitoare la calitate s1 contribuie la realizarea ob1ect1velor cal1tat11. 

D) Atributiile asistentului medical 
- Isi exercita· profesia de asistent medical in mod responsabil si conform pregatirii 

profesionale; I 
Raspunde de îndeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca; 

- Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a 
regulamentului de functionare; 

- Are responsabilitatea asigurarii si respectarii confidentialitatii îngrijirilor medicale, 
secretului profesional si unui comportament etic fata de bolnav; 

- Asigura preluarea prompta a bolnavilor în camera de garda si in celelalte camere ale 
departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizeaza activitatile de tratament, 
examenele paraclinice; ; 

- Raspunde de predarea corecta a hainelor si valorilor pacientilor; 
- Asigura efectuarea triajujui primar al pacientilor sositi; 
- Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igiena, ori de cate ori este nevoie;! ' · · · 
- Ajuta la pregatirea bolnavilor in veder.ea efectuarii diferitelor examinari; 
- Coordoneaza si asigura efectuarea curitteniei, dezinfectiei si pastrarea recipientelor utilizate 

de bolnavi in locurile si in conditijle prevazute de conducerea unitatii; 
- lntretine igiena, dezinfectia largilor, 'carucioarelor si -~ întregului mobilier din dotare, 

asigura pregatirea patului sau a tatgilor de consultatii si schimbarea lenjeriei pentlu pacienti; 
- Ajuta la organizarea transportulLJi inţraspitalicesc si interspitalicesc al pacientilor si ii 

insoteste in caz de nevoie; I 1 ! ' 
- Asigura respectarea drepturilor pacientilor conform prevederilor legale în vigoare; 
- Participa la predarea-preluarea turei in camera de garda; 
- Asigura functionalitatea I aparaturii medicale si informeaza asistentul medical-sef despre 

defectiunile si lipsa de consumabile; 
- Asigura preluarea corecta a medicamentelor, materialelor si solutiilor de la farmacie, 

precum si pastrarea, administrarea si decontarea corecta a lor conform indicatiilor conducerii; 
- Ofera sprijin pentru autoinventarierea periodica a dolarii compartimentului conform 

nonnelor stabilite; 
- Paiticipa la instruirile periodice organizate de unitate si respecta normele de protectie a 

muncii; · 
- Participa la organizarea si realizarea instruirii elevilor scolilor postliceale sanitare aflati in 

stagii practice in CAMERA DE GARDA ; 
- Participa, dupa caz, la organizarea si realizarea instruirii voluntarilor; 
- Raspunde de aplicarea si respectarea: normelor de prevenire si combatere a infectiilor 

asociate asistenţei medicale; I I · ! i
1 

- Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 
acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare 
sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic; 

- Participa la sedinte!e de h\cru ale personalului angajat la CAMERA DE GARDA; 
- Indeplineste orice alte sarcini stabi'lite de conducerea spitalului si a coordonatorului 

CAMEREI DE GARDA I . • . : 

- Completeaza sub supravegherea m,edicului de garda toate formularele care se utilizeaza în 
I 

I 
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cadrul departamentului de urgentk ; 

- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacientilor 
Responsabilităţi privind ~istemul de management al calităţii: 
► Respecta cerintele standardului SR'EN ISO 9001:2015; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I 

► Cnnoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
- atribuţiile asistentului m~dical conform. Ordinului MS nr.1226/2012: 

► aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
► aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

BIROUL DE INTERNĂRI-EXTERNĂRI 
Art. 89. - Personalul Biroul de internări-externări are următoarele atribuţii: 
- lntocmeste si înregistrează foile de observaţie a bolnavilor internaţi, tinand legătura cu 

serviciul financiar pentru îndeplinirea formelor legale; 
- Primeşte documentaţia 11/edicala a bolnavilor iesiti din spital; 
- Clasifica foile de observaţie a bolnavilor iesiti; 
- Intocmeste centralizaton\l .lunar al secţiei /compartimentului cu datele complete din toate 

,,Foile Zilnice de mişcare a bolna{ilor internaţi" aferente zilelor; 
- lntocmeste decontul de c/1eltuieli pentru pacienţii spitalizaţi; 
- Inregistrează foile de spitalizare de zi a bolnavilor din ambulatoriu si CAMERA DE 

GARDA ! 

Executa alte sarcini de s~rviciu primite de către conducerea unitatii; 
Pastreaza secretul profesional. . . , 
Asigură respectarea confjdenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
Respecta cerintele standa,rdului SR EN ISO 9001 :2015; 

- lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; I · 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
! 

FARMACIA 
Art. 90. - Organizare 
Farmacia de circuit închis. face parte din structura spitalului, şi care are ca obiect de 

activitate asigurarea asistenţei cu: medicamente de uz uman pentru bolnavii internaţi în secţiile 
spitalului precum şi pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate, conform 
legislaţiei în vigoare şi este organizată potrivit Legii nr.266/2008 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. i 

Art. 91. - Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistentei cu medicamente. 
Art. 92. - Program de lucru I ! ' ' 

1

• · 

Fannacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor/compartimentelor cu paturi 
spre ştiinţă intre orele 8.00-16.00;' · 

Art. 93. - Atât la intrare cât şi în interiorul farmaciei nu există pericol de accidentare sau 
vătămare corporală. I ' 

Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au 
autorizaţie de punere pe piaţă şi sunt in termen ele valabilitate. 

Art. 94. - Personalul farmaclei are în principal urmatoarele atributii: 
- recepţia produselor farniaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de 

primire; , 
- participarea la întocmirea' necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea 

şi păstrarea lor în condiţii corespu~zătoare; 
verificarea termenului de yalabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice; 

- asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a institutului; 
- păstrarea, prepararea şi/sau eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit 

Farmacopei Române în vigoare; a specialităţilor fannaceutice autorizate şi a altor produse 
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farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii; 
- depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme 

interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice; 
- organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de 

câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; 
- asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor 

finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize; 
- prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; 
- întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

medicamente şi unele materiale s1nitare; , , , 
- operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor; 
- participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor 

lunare de medicamente; ', 
- stabileşte necesarul de J:!fOduse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând 

realizarea părţii corespunzătoare a planului anl)al de achiziţii; 
- pastreaza si difuzeaza medicamente de orice natura si sub orice forma, potrivit prevederilor 

Farmacopeei Romane, în vigoare) specialitati fannaceutice specializate si alte produse farmaceutice 
conform nomenclatorului aprobatlde Ministerul Sanatatii; 

- eliberarea si livrarea ,în regim de urgenta a medicamentelor se realizeaza cu 
prioritate,respectandu-se protocol~! de eliberare a condicilor de prescriptii medicale al farmaciei; 

- depoziteaza produsele conform normelor în vigoare ( fannacopeei, standarde sau norme 
interne), tinandu-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice; 

organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului prin: 
control preventiv ; 

- verificarea organoleptică şi fizică; 
verificarea operaţiunilor finale; 
analiza calitativă a medicamentului la masa de analiză; 

- asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente în 
farmacie; ' 

- asigură evidenţa cantitatiţ-valorică a medicamentelor existente; 
- asigură eliberarea medicamentelor conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; 
- asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei specifice; . . l : , , . , , 
- îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i 'revin, toate demersurile necesare privind achiziţia 

produselor farmaceutice; i 
Art. 95. - Farmacia este condusă de un farmacist şef care desemnează un înlocuitor pe 

perioadele absenţei sale din farmacie; , 
Farmacistul şi asistentul de farmacie au certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor respectiv 
OAMGMAMR valabile, pe care le prezintă în copie Serviciului RUNOS. 
Farmacistul şi asistentul de fann~cie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) valabilă, pe 
care o prezintă în copie Serviciulu\ RUNOS'. ',' ! 

Art. 96. - Personalul poartă în permanenţă halate albe şi ecuson pe care sunt înscrise numele 
şi calificarea respectivei persoane. I 

Art. 97. - Farmacistul sefare in principal urmatoarele sarcini: 
- organizeaza spatiul de n/unca, <land fiecarei incaperi destinatia cea mai potrivita pentru 

realizarea unui flux tehnologic corespunzator specificului activitatii; 
- intocmeste planul de munca si repartizeaza sarcinile , în raprnt cu necesitatile farmaciei; 
- raspunde de buna aprovizionare a farmaciei; 
- organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse 

farmaceutice intrate in fannacie, precum si, depozitarea si conservarea acestora în conditii 
corespunzatoare; ' 

- colaboreaza cu unitatile s~nitare din teritoriu în vederea asigurarii unui consum rational de 
medicamente si pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

- raspunde de modul cum este organizat si cum se exercita controlul calitatii medicamentelor 
în farmacie si urmareste ca ~cesteaj~a se.elibereze la timp_ si in_ bune conditii; . . 

- raspunde de orgamzarea s1 efectuarea ţorecta s1 la timp a tuturor lucrarilor de gestmne; -
asigura masurile de protectie a mlmcii, de igiena, P.S,I. si respectarea acestora de catre întregul 
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personal; , 

- colaboreaza cu conducerea medicala a unitatii sanitare pentru rezolvarea tuturor 
problemelor asistentei cu medica~ente; : , : : 

- face parte din nucleul de farmacovigilenta al spitalului; 
- participa la raportul de g~rda si Consiliul medical; 
- asigura respectarea si ~especta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar în cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este 
atacabila; I , : ; 

- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita competentelor 
Atribuţii de prevenire şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

► obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 
limitează posibilitatea transmisiei: agentului infecţios către pacienţi; 

► păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
► înaintarea către servfoiul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei 

medicale a sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor; 
► păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de 

alţi agenţi antiinfecţioşi proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durată acţiunii, 
spectrul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe 
care sunt incompatibile cu antibi,oticele sau care le reduc potenţa,condiţii fizice care afectează în 
mod negative potenţa pe durata depozitării (temperatura, lumina, umiditate), efectul dăunător asupra 
materialelor; 

► participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate 
la spălarea şi dezinfectarea mâinilbr; . ·• ' 

Responsabilitati privind Sis\emul de Management al Calitatii: 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; j 

► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 98. - Farmacistul din cadrul farmaciei cu circuit închis are in principal urmatoarele 

sarcini: I · · . '' , 

- supravegheaza si coor~oneaza 1actititatea de eliberare a produselor farmaceutice 
conditionale si materiale sanitare de catre asistentul de farmacie; 

- primeste, verifica, caseaza, si elibereaza medicamente; 
- asigura si raspunde de depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor toxice si 

stupefiante; · I · 

- participa la receptia cahtitativa a medicamentelor si materialelor sanitare intrate in 
farmacie si efectueaza receptia calitativa a acestora; 

- verifica periodic, prin analize calitatea medicamentelor si materialelor sanitare cu durata de 
conservare sau actiune terapeutica limitata ( drajeuri, specialitati farmaceutice) in vederea 
preschimbarii lor; 

- executa toate lucrarile incredintate de catre farmacistul diriginte, în vederea cunoasterii 
intregii actiuni a farmaciei; I 

- asigura respectarea si respecta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de 
munca indiferent de natura acestora, iar în cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer,detasare Sl'lu demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este 
atacabila; , , , I . : , : • I ' 

- asigură respectarea confideriţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, in limita competentelor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
► lsi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I : 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

Art. 99. - Asistentul de farrnkcie are în principal urmatoarele sarcini: 
- Organizeaza spatiul de 

1
munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor si 

I 
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materialelor sanitare. . , • 
- Asigura aprovizionarea, receptia; depoziiarea si pastrarea medicamentelor si produselor 

farmaceutice. , 
Elibereaza medicamente; , conform prescriptiei medicului. 

- Ofera informatii privind ;efectele si reactiile adverse ale medicamentului eliberat. 
- Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne 

degradarea lor. ! 

- Respecta reglementarile'in vigoare pdvind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 
asociate asistentei medicale. 

- Participa la realizarea programelor de.educatie pentru sanatate. 
- Respecta secretul profesional si codul qe etica al asistentului medical. 
- Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, 

supravegheaza colectare a materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de 
depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

- Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin .studiu individual sau alte 
forme de educatie continua. I , 

- Respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii. . I , , 
- Respecta regulamentul intern si ROF 
- Asigura respectarea si respecta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este 
atacabila; I 

- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
lndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, in limitele competentelor. 

- Atribuţiile asistentului ccinfonn Ordinului MS nr.1226/ 2012: 
► aplică procedurile stipµlate de codul de procedură; 
► aplică metodologia de' culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. I · 

- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
► Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► lsi insuseste si respe'ca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; '. 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

ACTIVITATEA ÎN LABORATOARE 
i 

Art. 100. - Organizare 
1 

, 

Laboratoarele medicale asigură efectuarea analizelor, investigatiilor , recoltarea de produse 
patologice, tratan1entelor, preparatelor si oricaror altor prestatii medico-sanitare specifice 
profilului lor de activitate., . l ! : ! !' ' 

Laboratoarele se organizeaza ca activităţi unice pe profile, deservind atât secţiile cu paturi 
cât si ambulatoriul integrat, fiind în subordinea Directorului Medical. 

Laboratoarele funcţionează pe baza unui program de lucru stabilit prin Regulamentul Intern 
si este adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi şi cabinetelor din ambulator. 

Laboratoarele ţin evidenţa serviciilor înedicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât 
asiguratul cât şi persoana care a bferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum si data şi ora 
când acesta a fost furnizat. I , , , , I, i 

Laboratoarele deţin şi utilizează tipizate conform reglementărilor legale în vigoare. 
Personalul încadrat în Laboratoare are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra tuturor 

informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor. 
Laboratoarele nu vor utiliza materiale şi instrumente a căror condiţii de sterilizare nu este 

sigură. 

Personalul care lucrează în cadrul Laboratoarelor poartă în permenţă echipament specific şi 
ecuson pe care se află inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. Laboratoarele sunt 
conduse de un medic şef. 

Art. 101. - In structura Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea sunt organizate: 
Laborator de analize medicale 
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- Laborator radiologie si imagistica medicala 
Cazurile de urgenta ca si examenele de laborator pentru femeile gravide si copii 0-1 an se 

excepteaza de la program. 

Art. 102. - Organizarea Laboratorului de Analize Medicale 
Laboratorul de Analize Medicale este organizat conform O.M.S. nr.1301/2007 pentru 

aprobarea Normelor privind functionarea Iaboratoarelor de analize medicale, cu modificari 
ulterioare. I · . 

Art. 103. - Personalul Lab9ratorului de Analize medicale are următoarele atribuţii: 
a) examinarea materialelo~ provenite din corpul uman prin diverse metode si tehnici de 

biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, etc., cu scopul de a furniza informalii 
pentru diagnosticul, tratamentul' si prevenirea bo]i]or sau pentru evaluarea starii de sanatate a . ' ' populat1e1; I 

b) consultanta privind interpretarea rezultatelor investigatiilor efectuate si ale eventualelor 
investigatii ulterioare necesare. I · . , . 

Art. 104. - In cadrul laboratorului de analize medicale se efectuează analize de: biochimie 
medicala, hematologie, imunol6gie, bacteric\logie, micologie, parazitologie, corespunzătoare 
fiecărui compartiment din structura laboratorului; 

Art. 105. - Laboratorul de ~nalize medicale întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista 
serviciilor medicale pe care le efectuează. 

Art. 106. - Laboratorul de! analize medicale este obligat să ţină evidenţa de gestiune 
cantitativă şi valorică corectă şi 1~ zi a reactivilor, să procedeze la calibrarea şi spălarea aparatelor 
de laborator conform specificaţiilor tehnice şi să consemneze aceste operaţiuni pentru 
conformitate şi regularitate, în documentele obligatorii de control în termen conform legii, să 
recepţioneze produsele sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă, să asigure 
recipientele necesare recoltării produselor patologice, sa recolteze corect şi sa distribuie la timp 
rezultatele examenelor efectuate. 

Art. 107. - Transportul produselor biologice din spital către laborator se asigură în condiţii 
corespunzătoare, de către cadrele :medii şi auxiliare din secţiile cu paturi prin intermediul gentilor 
termoizolante. · 

Art. 108. - Rezultatul ex~enului se, pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau 
cât mai curând după efectuarea şi i°bţinerea rezultatului pe suport de hârtie/ electronic. 

Art. 109. - Accesul în spaţiu de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar 
personalului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului 
de lucru. : 

Art. 110. - Medicul Şef al 'Laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei 
funcţionări normale a laboratorul~i realizând partea corespunzătoare a planului anual de achiziţii 
al spitalului. I · . , · ' 

Art. 111. - Colectarea, depozitarea e:vactÎ~rea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma 
desfăşurării activităţii medicale se!fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 112. - Accesul pacienţilor este permis numai în spaţiile destinate acestora şi numai în 
timpul programului de lucru. j 

Art. 113. - Atribuţiile Personalului 
(A)Medicul sef al laboratorului de analize medicale are în principal următoarele sarcini: 

- organizează si răspunde de activitatea laboratorului, 
- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, îndrumă, controlează si 

răspunde de munca acestora, : . · 
- foloseşte metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si respectiv tratament, in 

specialitatea respectiva, 
- executa cu întreg colectivul pe care-l conduce, examenele si tratamentele cerute de 

medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriu sau dispensar, 
- analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor si indicii calitativi ai 

muncii medicale din laborator, , 
- aduce la cunoşt. inţa medi'lc11Iui directo( a. I spitalului toate faptele deosebite petrecute in 

laborator ca si masurile luate, I , ' I' 
- controlează si conduce instruirea cadrelor în subordine, 
- gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării activităţii I 
I 
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- rU111m mu11 ;.;; 111:1 ni zm 1 :m1r ;;;:, 1t-e 

- controlează si răspundd de buna întretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor de orice fel si a altor 6biecte de inventar, 

- verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in cadrul secţiilor spitalului, modul de 
rec o !tare pentru analize, , 

- colaborează cu medicii şefi ai sectiilor cu paturi si ale celorlalte laboratoare în vederea 
stabilirii diagnosticului aplicarii li tratamentului ... si a modului in care se solicita analizele si se 
folosesc rezultatele, : . • , 

- urmareste aplicarea masurilor de. prote'ctie a muncii si de prevenire a contaminarii cu 
produse infectate, ! · · . · 

- urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a infectiilor asociate asistenţei 
medicale, i 

- asigura si raspunde de ai:jlicarea mas urilor de igiena si antiepidemice, 
- asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca 
este atacabila; 

- respecta reglementarile in vigoare privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile 
medicale; 

- cunoaste prevederile legale privind functionarea laboratoarelor care efectueaza analize 
medicale; : 

raspunde de modul de indepl'inire al sarcinilor de serviciu; 
- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limita competentelor 

sale . I :. , 

- asigură respectarea confi1e11ţialităţii şi 'anonimatului pacienţilor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respectacerintele standardului SREN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; I 

- Isi insuseste si respeca Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; I · · · 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate
1

si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
(B)Mediculde Specialitate din'Laborator;' i 

Are în principal următoarele atribdţii: . 
- - Efectuează analize si investigaţii mţdicale de specialitate din produsele biologice 

prezentate pentru analiza in laboraţorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de 
laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare, recomandate de producătorii 
aparatelor), interpretează rezultatele obţinute; 

- Intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 
- Răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita 

investigaţii de laborator si/sau la consult cu alţi medici; 
- Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru 

si/sau pe care le are in responsabilitate, de asemenea efectuează, interpretează si răspunde de I QC 
pentru analizoarele de mai sus, utilizând, in toate cazurile, materiale adecvate·puse la dispoziţie in 
acest scop de conducerea laboratorului, conform solicitării; 

- Efectuează si răspunde de: introducerea programelor analitice in analizoarele automate, 
conform prospectelor existente in kiturile de reactivi, putând realiza, in cazuri justificate, 
modificări ale programelor analiti9e \lmintite ins~ numai după consultarea conducerii laboratorului 
si în urma autorizării primite din partea acesteia; 

- Interpretează si verifica toate testele de laborator efechiate manual in compartimentul de 
lucru, precum si rezultatele obţinute in unna analizării produselor biologice pe analizoarele 
automate, autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea; 

- Anunţă, in scris, conducefea laboratorului despre defecţiunile si/sau funcţionarea 
anormala a analizoarelor menţionate la pct. l, a altor aparate, tehnicii de calcul si a sistemului 
infonnaţional existent in compartiihent; . : . . ! i 

- Solicita intervenţia servici\ si întreţinere tehnica periodica atunci când este cazul, după 
consultări cu conducerea laboratorului si notează aceste intervenţii in jurnalul de serice si 
întreţinere al aparatului respectiv, qonform dispoziţiilor stabilite de conducerea laboratorului; 

Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in 
! ' 

S.P.O.G. - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 60 / 127 



-••w11--•••-----•N•-----~• ---•------m,-1,____,,. __ .i _____ u~•~, _,m,-,11w,i 
SP/TAL

1

UL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BUFTEA 
I , 

ll"'W/7 V , lil'MiT IQ!lllffl - ~ ! iii-~ 

compartiment pentru utilizare, răJpunde dfi utili
1
~areajudicioasa a acestora, înaintând conducerii 

laboratorului, lunar, un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta; 
- Verifica si autorizează eliberarea in scris, către conducerea laboratorului, a solicitărilor 

lunare si suplimentare de reactivi 1si materiale de laborator necesare desfiişurării activităţii 
specifice, in funcţie de disponibilul existent in compaitiment; 

Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator, specifice 
compartimentului de lucru, numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate 
de conducerea laboratorului; · 

- Anunţa, in scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la 
reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau 
remedierea situaţiilor ivite; , . 

- Verifica si răspunde de îndepărtai·ea reziduurilor biologice rezultate din activitatea 
specifica compartimentului, conform normelor legale in vigoare; 

- Răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din compa1timentului de lucru, 
inclusiv a celor menţionate mai sJs; , . . : 

- Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din 
partea conducerii laboratorului; ] 

- Verifica si răspunde de realizarea si menţinerea curăţeniei si dezinfecţiei la locul de 
munca, conform normelor legale in vigoare; 

- Verifică, îndrumă si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordine 
sa în compartimentul de lucru; I . , 

- Urmăreşte introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator; 
- Foloseşte corect si răspurtde de bunuri!e'aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau 

pe care le are in grija si ia masuri, :pentru conservarea, repararea si, daca este cazul, înlocuirea lor, 
după încunoştinţarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului; 

- Răspunde de asigurarea dondiţiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina si 
compo1tamentul personalului in stibordine; 

- Respecta reglementările h1 vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile 
medicale ; 

- Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le 
are in responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile, aparate, produse etc.; 

- Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta, raţionala si eficienta a 
mijloacelor, materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa sau care sunt utilizate 
de personalul in subordine; · 

- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului SPLIAAM 
îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îl'nbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, 
pe care-l schimba ori de câte .ori e~te,necesar in yederea păstrării igienei si a aspectului estetic 
personal, precum si ecusonul standard pentru identificare; 

- Respecta normele igienico - sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de 
se.curitate, manipulare a reactivilor: si celorlalte materiale de laborator, precum si a recipientelor cu 
produse biologice si patologice; I 

- Respecta normele P. S. I.;j . 
- Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp în condica de prezenta; timpul 

de munca se consemns:ază zilnic i~ condicile de 'Prezenta ale laboratorului, cu trecerea orei de 
începere a prograinului si a orei de,terminari, a programului de lucru; 

- Respecta comportamentu] etic fata de pacienţi, apartinatori si celelalte persoane cu care 
vine in contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 
civilizate fata de orice persoana pelparcursul desfasurarii întregii activitati în cadrul spitalului; 

Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala 
Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 

- Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii sial laboratorului; 
- Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale ; 
- Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor 

necesare utilizării echipainentelor, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua; 
Cunoaşte prevederile cuprinse in legislatie (pentru aprobarea normelor privind 
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autorizarea si funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale); 
- Executa si alte sarcini de serviciu ( corespunzătoare postului si in limita competentelor 

profesionale certificate) · 
- Răspunde de modul de fodeplinire al sarcinilor de serviciu. 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I . . , ·, 
- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; 1 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Atribuţiile medicului care îşi des:(ăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- supraveghează modul în ;care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; . I 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de cJJegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale [ ' 
C. Chimistul/ biologul si alti specialisti cu pregatire superioara din cadrul Laboratorului de 
analize medicale · I 

- -Exercitarea profesiei se face în conformitate cu prevederile Legii nr.460/2003; 
- Chimiştii din sistemul sanitar colabotează cu medicul şi recunosc rolul coordonator al 

acestuia precum şi cu ceilalţi membrii ai colectivului, participând la menţinerea relaţiilor amiabile 
în cadrul acestuia şi contribuind la asigurarea calităţii actului medical; 

- ln exercitarea profesiunii, chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea fiinţei umane 
şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna 
în interesul pacientului şi al comunităţii; 

- Chimistii din sistemul sanitar sunt obligaţi să respecte secretul profesional. 
- Chimiştii din sistemul sanitar au obligaţia profesională de a se pregăti prin programe de 

pregătire continuă elaborate de MSP şi Ordinul biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor; 
- Efectuează analizele si determinările stabilite de medicul sef in conformitate cu pregătirea 

lor de baza ; I ; : ,. I: ' 
- întocmesc si semneaza btpetine!e analizelor pe care le-au efectuat ; 
- Controleaza si îndruma activitatea personalului din subordine ; 
- Raspunde de pastrarea, intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii, precum si de 

gestionarea si manipularea substaqtelor toxice, in conformitate cu prevederile legale ; 
- Raspunde de respectarea conditiilor de igena si sanitara-antiepidemice la locul de munca; 
- Asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acesto~a, iar in c,azul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca 
este atacabila; · ! ' · 

- îndeplinesc orice alte sarqini stabilite de conducerea spitalului în limita competentelor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standa1·dului SR EN ISO 9001:2015, prevazute în Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; I 

- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; · 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
D. Asistentul medical din laboratorul de analize medicale 

Pregăteşte fizic şi psihic pacientul, în vederea recoltării, după caz; 
Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice; 
Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator; 
Recoltează produse biologice; 
Prelevează unele produse 

1
biologice necesare investigaţiilor de laborator; 

Prepară şi pregăteşte coloyanţi, medii 9e cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru 
tehnicile de laborator; I · 

- Prepară soluţii dezinfectante; 
Asigură autoclavarea procţuselor biologice; 
Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

I 

I 
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parazitologie, serologice, citologice şi de anatomie-patologică); 
- Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează; 
- Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării); 

, - Intocmeşte documente (l;mletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator); -
Inmagazinează datele de laborator pe calculator, _după caz; 

Răspunde de corectitudi~ea datelor înregistrate; 
Întocmeşte şi comunică (latele statistice' din laboratorul clinic; 
Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare; 
Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei laboratorului; 
Respectă normele igieni6o-sanitare şi de protecţia muncii; 
Utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 
de depozitarea acestora în vederea distrugerii. 

- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlu] şi combaterea infecţiilor 
asociate asistenţei medicale; 

- Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 
- Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din 

dotarea laboratorului; · 
- Respectă secretu] profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 

. - ~e yr~o~upă de actualizatea cunoştinţ~lor pr?fesionale şi de utilizare a echipamentelor, 
prm studrn md1v1dual sau alte forme de educaţie contmuă; · 

- Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator; 
- Respectă regulamentul intern si ROF. 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I , · 

- lsi insuseste si respecta Procedurile si 1.nstructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; I 

1 
·. , 1 \ 1 

- Cunoaste Politica referitoare Ja calitate' si contribuie la realizarea obiectivelor ca!itatii 
Atribuţiile asistentului medical collform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale I 

Art. 114. - Organizarea Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala 
Grupeaza toate investigatiile bazate pe utilizarea radiatiei Roentgen si alte tipuri de radialii 
(gamma) pentru aducerea in domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. 
Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigatii, cel al tehnicilor de 
examinare imagistica. 
Modul de utilizare a radiatiei Roentgen pentru d-iagnosticul medical, conditiile ce trebuie sa le 
indep!ineasca aparatura, precum simodul de alcatuire, dimensionare si ecranare la radialii a 
incaperilor, sunt strict conditional~ de normele de securitate nucleara- regimul de lucru cu surse de 

radialii nucleare. . . j . . • , , 

Art. 115. - Personalul Labor
1

atornlui de radiologie si imagistica are in principal urmatoarele 
atributii: · 

- Efectuarea examenelor radiologice in laborator si la patul bolnavului in prezenta 
medicului curant , 

- Organizarea ·si utilizarea c
1

orespunzatoare a filmotecii; 
- Apliearea masurilor pentr4 prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator; -

Organizarea programarii examinar\!or radiologice si de imagistica in timp util; 
- Organizeaza redactarea corecta si distriquirea la timp a rezultatelor; 
Art.1.16. - Atributiile Medicµlui sefal Laboratorului de radiologie si imagistica 
- Organizeaza si raspunde de activitatea laboratorului; 
- Repartizeaza sarcinile pedonalului medico-sanitar din subordine; indruma, controleaza si 

raspunde de munca acestora; I 

- Executa, impreuna cu întreg colectivul pe care il conduce examenele si tratamentele 
cerute de medicii din sectiile cu paturi si ambulatoriul de specialitate; 
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- Analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativi ai 
muncii medicale din laborator; I 

- Aduce la cunostinta medicului director al spitalului toate faptele deosebite petrecute in 
laborator ca si masurile luate; ' 

- Controleaza si conduce instruirea cadrelor din subordine; 
- Gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfasurarii activitatii; 
- Raspunde de buna gestionare a surselor radioactive; 
- Controleaza si raspunde ,de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalatiilor de orice fel si altor obiecte de inventar; 
- Supravegheaza ca filmele radiografice sa se execute corect si in aceeasi zi ; raspunde de 

buna conservare si depozitare a filmelor radiografice; 
- Urmareste aplicarea mas~rilor de protectie contra iradierii, atat pentru personalul din 

subordine cat si pentru bolnavii c~re se prezintJ pentru examene radiologice si tratament; 
- Monitorizeaza purtarea obligatorie a dozimetrelor de catre personalul din subordine si se 

preocupa de valabilitatea permiselor si autorizatiei CNCAN 
- Colaboreaza cu medicii ~efi ai sectiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in vederea 

stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului si a modului in care se folosesc rezultatele; 
- Duce la îndeplinire alte qbligatii transfr1ise de sefii ierarhici. 
- Asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestol-a; iar în cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca 
este atacabila; j 

lndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita competentelor -
Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 

Responsabi!itati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art.117. - Atributiile asistentului medical din laboratorul de radiologie 
- Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic. 
- Inregistreaza bolnavii in ~egistrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu datele 

necesare. I , , 

- Efectueaza radiografiile la indicatiile medicului. . , · 
- Executa developarea fi!rdelor radiografice si conserva filmele in filmoteca, conform 

indicatiilor medicului. I 

- Pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate tihnele radiografice 
pentru interpretare. I , 

- Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile. 
Inscrie rezultatele interpetarii filmelor în registrul de consultatii radiologice. 
Asigura evidenta examen~lor radioscopice si radiografice. 
Pastreaza evidenta la zi a!filmelor con,sl11nate. 
Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in vederea 

mentinerii ei in stare de functionaie. 
- perfectionarea permanetala cunostintelor teoretice si practice. 
- Utilizeaza si pastreaza, în; bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, 

supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura 
de depozitarea acestora in vederea;distrugerii. · 

- Respecta regulamentul de ordine interioara. 
- Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 

asociate asistenţei medicale. 
- Supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca. 
- Asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demi~ie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca 

I : 
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este atacabila; 
- Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I , , ,,' • 
- lsi insuseste si respeca Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; ,, 
- Cunoaste Politica referitpare Ia calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
- aplică procedurile stipuI,:ite de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a dateloi"pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale I .· 11 1 

Art. 118. - Fizicianul are i11 principal unnatoarele atributii : 
- Verifica procedurile zilnice, saptamanale, lunare, semestriale si anuale definite în 

manualul de verificare de calitate; partea ce revine fizicianului; 
- Periodic efectueaza dozimetria fizica; 
- Efectueaza modificarile terute de medic; 
- Colaboreaza cu responsa,bilul cu aparatura medicala in ceea ce priveste verificarea 

aparaturii periodice, stabilite de legile CNCAN; 
Pregateste aparatura dozimetrica pentru controlul metrologic anual; 
Raporteaza trimestrial situatia pacientilor si a dozelor la Laboratorul de igiena a radiatiei; 
Asista la verificarea dozimetrica a aparatelor 
Efectueaza masuratori dozimetrice in zona de lucru si in afara ei ; 
Cunoaste documentatia tehnica a aparaturii si semnaleaza eventualele defectiuni ; 
Asigura respectarea si respecta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 
munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca 
este atacabila; , , I : 

1 

: • j• 1 

Responsabilitati privind Sistemul pe Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; ! 

- lsi insuseste si respeca Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; I , 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
A\MBULA,TOW:UL INTEGRAT 

Art. 119. - Ambulatoriul integrat are în componenţa sa următoarele cabinete: 
► medicina internă; 
► pediatrie; 1

1 

► obstetrică-ginecologie; 
► urologie; ' 
► chirurgie generala; 
► ortopedie-traumatologie; 
► cardiologie; 
► neurologie; 
► recuperare, medicină fizică şi balneologie; 
► endocrinologie; : 
► diabet, nutritie si boli metabolice; 
► oncologie medicală. 

Art. 120. - Organi~are I i i' , 
Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea este organizat conform 

prevederilor OMS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului şi 
asigură asistenţă medicală ambulaţorie de specialitate , având în structură atât cabinete medicale 
de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor cu paturi, precum şi cabinete 
medicale de alte specialităţi pentni, care se realizeaza spitalizare de zi prin structura de spitalizare 
de zi aprobata, în vederea asigurării unei asiste,1.1te medicale complexe. Ambulatoriul integrat al 

I : ! / 
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spitalului face parte din structura '.spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară 1n sistem integrat şi 
utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale, în !vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale 
diverse şi complete. Serviciile m9dicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct. 

Art. 121. - Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem 
integrat, sectii-ambulatoriu integtat/compartiment de spitalizare de zi - ambulatoriu integrat în 
cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă/de zi 
după un program stabilit de comvn acord cu şefii de secţii ce va fi comunicat Casei de Asigurări 
de Sănătate cu care spitalul are contract. 
Programarea nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea activităţii 
este propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul unităţii. 
Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru 
activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia. 

Art. 122. - Personalul Ambulatoriului integrat are unnatoarele atributii: 
- stabilirea diagnosticului si tratamentul pacientilor care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie, de la w1 alt medic specialist din ambulator aflati în relatie contractuală cu Casa 
Judeteană de Asigurări de Sănătate sau de la oricare medic cu drept de libera practica si care nu 
necesită internarea în regim de spjtalizare continua sau spitalizare de zi. 

- monitorizarea si controlul pacientilpr care au fost internati în spital si care au venit la 
controalele programate la solicitarea medicului 'curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie pentru afectiunile pentru c~re au fost internati. . 

- raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa 
Judeteană de Asigurări de Sănătate. 

- respectarea indicatorilor precum si alte date solicitate, conform reglementărilor legale în 
vigoare; I 

- să furnizeze tratament adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor 
prevăzute în Nomenclatorul de mddicamente;c6nfom1 reglementărilor în vigoare. 

- să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate. 
- oferă relatii pacientilor asigurati despre drepturile pe care le au si care decurg 
- din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite si să-i consilieze în scopul prevenirii 

îmbohiăvirilor si al păstrării sănătătii; 
- acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 
- eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacitătii temporare de muncă conform 

reglementărilor legale în vigoare; 
- orice alte atributii prevazute de normele legale în vigoare ; 
Art. 123. - Medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, are in principal urmatoarele 

sarcini : 
- examineaza bolnavii, staqileste diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care 

dispune, indica sau, dupa caz, efectueaza tratamentul corespunzator; consemneaza aceste date in 
fisierul bolnavului; : 

- elibereaza retete electronice parafate si semnate, conform reglementarilor legale in 
vigoare; i I i : 1 • 1: 

1 

- elibereaza scrisoare medicala medicului de familie care a trimis pacientul; 
- elibereaza bilete de trimitere ,concedii medicale în caz de incapacitate temporara de 

munca, precum si alte acte medicale, parafate si semnate, conform reglementarilor legale în 
vigoare; I 

- îndruma bolnavii care nu riecesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii din 
familie cu indicatia conduitei terapeutice; : . 

- efectueaza interventii de mica chirurgie,la nivelul posibilitatilor de rezolvare ambulatorie, 
conform indicatiilor _M.S. . I . '. · . . . . 

recomanda mternarea m sectia cu patun a bolnavilor care necesita aceasta, m funct1e de 
gradul de urgenta; intocmeste bilet~le de internare; 

acorda asistenta medicala~bolnavilor internati in sectia cu paturi, la solicitarea medicului 
curant; ! 

anunta SPLIAAM si DSP Ilfov cazurile de boli infectioase si profesionale depistate; 
dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 
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normelor in vigoare; , . 
- stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor in vigoare; 
- completeaza fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimiterea la comisia medicala 

pentru expertiza capacitatii de munca; 
- analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale din specialitate, 

propunand masuri corespunzatoare; 
- efectueaza garzi la spital, potrivit reglementarilor in vigoare; 
- se preocupa permanet de'ridicarea nivelului profesional propriu sial personalului din 

subordine; ! 

- urmareste si asigura folo~irea si intretinerea corecta a mijloacelor din dotare; 
- controleaza respectarea tiormelor de igiena si antiepidemice; 
- respecta confidentialitate~ actelor medicale privind datele de identificare si serviciile 

furnizate pacientilor. ' , 
- asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele stand~rdului SR EN ISO 9001:2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I , ' i ;, 
1 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate' si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Atribuţiile medicului care îşi desfiişoară activitatea în spital conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 
activitate; I ' 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale 
Art. 124. - Atributiile asistentilor medicali din ambulatoriu 
- Asista si ajuta pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale 
- Răspunde de starea de curatenie a cabinetului, a sălii de asteptare,de temperatura si 

aerisirea încăperilor i 

- Semnalează medicului urgenta examinării bolnavului 
- Termometrizeaza bolnavii, recoltează la indicaţia medicului unele probe biologice pentru 

analize de laborator curente 
1 - Acorda primul ajutor in caz de urgenta , 

- Efectuează la indicaţia m~dicului injecţii, vaccinări, pansamente si alte tratamente 
prescrise ! 

- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor si informează medicul asupra 
oricărei solicitări care se refera la îngrijirea medicala a bolnavilor 

- Răspunde de aplicarea misurilor de dezinfecţie si dezinsecţie, potrivit normelor in 
vigoare p . . . _ I d d b ,_ . .,. . 

1 
• 

- rnneşte, asigura s1 raspun e e . una pastrare s1 ut1 1zare a mstnnnentaru m 
- aparaturii si utilajelor cu 6are lucrează, se ingrijeste de buna intretinere si folosire a 

mobilierului si inventarului moale :existent în dotare 
- Se preocupa pe1111anent de ridicarea continua a nivelului sau profesional 
- Asigură respectarea confipenţialităţii şi anonimatului pacienţilor Responsabilitati privind 

Sistemul de Management al Calitatii : · 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute în Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; ! 

- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 
Calitatii, aplicabile postului sau; 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a datdor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale 
Art. 125. - Atribuţiile suplimentare ale asistentului medical din cabinetul de obstetrică

ginecologie 
i ! 
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Tine evidenta gravidelor dispensarizate si le programează la consultaţii de specialitate 
potrivit indicaţiei medicului , 

- Comunica medicilor de familie cazuri)~ de sarcina depistate si ginecopatele problema, 
pentru a fi urmărite in continuare! ! · , ! ' 

Art. 126. - Atribuţiile suplimentare ale asistentului medical din cabinetul de pediatrie 
- Efectuează dezbrăcarea, 'cântărirea si măsurarea copiilor si înscrierea datelor respective in 

fisa de consultaţie i 

- Explica mamelor sau insotitorilor recomandările racule de medic referitoare la 
alimentaţie, medicamentaţie, regim de viata 

- Face anamneza epidemiblogica a copiilor prezentaţi, examinează starea tegumetelor, a 
cavitaţii bucale si faringelui, terrnometrizeaza copiii 

- Semnalează medicului urgenta examinării copiilor bolnavi 
- Tine evidenta copiilor cu boli transmisibile depistaţi in ambulatoriu si anunţa laboratorul 

de epidemiologie ~au centrului sanitaro-epidemic cazurile de boli infecţioase. 
Art. 127. - Ingrijitorului diµ ambulatoriu îngrijitorul, are în principal urrnatoarele atributii: 
- efectueaza curatenia si dezinfectia in conditii corespunzatoare in spatiul repartizat cf 

graficelor de curatenie; 
primeste si raspunde de pastrarea în bune conditii a materialelor de curatenie ce le are in 

grija; 
efectueaza aerisirea periodica a incap,erilor; 
curata si dezinfecteaza grupurile Sl\nitare cu materialele si ustensilele folosite numai in 

aceste locuri ; 
- transporta reziduurile la tancul de gunoi in conditii corespunzatoare ; raspunde de 

depunerea lor corecta in recipiente ; curata si. dezinfecteaza vesela in care se pastreaza sau 
transporta reziduurile. ·1 , · · 

- in baza OMS 1226/2012, pentru aproqarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activităţi liledicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, are următoarele atribuţii: 

- aplica procedurile stipulate de codul de procedura, 
- asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standaţdului SR EN ISO 9001:2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile.si Instructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; I ' ' I ! ! 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

CabinJt Diabet, nutritie si boli metabolice 
Art. 128. - Este organizat in structura unitatii în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 si a 

OMS nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, ca structura de 
sine statatoare. , 

Art. 129. - În cabinetul de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice se desfiişoară 
urmatoarele activităti: 

- asigura asistenta medicala de specialitate a bolnavilor din ambulatoriu si compaiiimentul 
de spitalizare de zi si îndrumarea bolnavilor catre compartimentul cu paturi în cazurile cand este 
necesara internarea; 

- programareajudicioasa a bolnavilor la cabinet pentru evitarea aglomeratiei si amanarilor 
in vederea efectuarii examenelor d.e specialitate si a investigatiilor de laborator; 

- organizarea depistarii act\ve si prevenirea imbolnavirilor; 
- dispensarizarea unor categorii de bolnavi si a unor persoane sanatoase expuse riscului de 

imbolnavire; · I ' · 

- informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico-sanitare importante din 
teritoriu precum si asupra drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru cunoasterea si pastrarea 
propriei sanatati; I · , 

- efectuarea activitatii de educatie sanitara a populatiei; 
- executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si 

degenerative; I · , ;, ! 

- stabilirea incapacitatii te111porare de mu11ca; 
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: 

organizarea si asigurarea recuperarii capacitatii de munca pentru adulti si copii; 
Art. 130. - Finantarea cab(netului se reajjzeaza de catre casa de asigurari de sanatate, pe 

baza raportarilor lunare a serviciilor realizate, cuantificate in puncte. 
I . .·' 
I : • 

! Cabinet oncologie medicală 
Art. 131. - În cabinetul de oncologie medicală se desfăşoară urmatoarele activităţi: 
- asigura asistenta medicala de specialitate a bolnavilor din ambulatoriu si compartimentul 

de spitalizare de zi si indrumarea'bolnavilor catre compartimentele cu paturi ale spitalelor de 
specialitate in cazurile cand este necesara internarea; 

- programarea judicioasa a bolnavilor la cabinet pentru evitarea aglomeratiei si amanarilor 
in vederea efectuarii examenelor de specialitate si a investigatiilor de laborator; 

- organizarea depistarii active si prevenirea imbolnavirilor; 
- dispensarizarea unor categorii de bolnavi si a unor persoane sanatoase expuse riscului de 

imbolnavire; • 
- informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico-sanitare impmtante din 

teritoriu precum si asupra drepturilor si îndatoririlor pe care le au pentru cunoasterea si pastrarea 
propriei sanatati; j 

- efectuarea activitatii de educatie sanitara a populatiei; 
- executarea masurilor spebifice de prev'enire si combatere a bolilor oncologice; 
- stabilirea incapacitatii tetnporare de munca; 
Art. 132. - Finantarea cabinetului se va realiza de catre casa de asigurari de sanatate, pe 

baza raportarilor lunare a serviciilor realizate, cuantificate in puncte. 

I 

COMPARTIMENTUL PENTRU SUPRA VEGHEREA, PREVENIREA SI LIMITAREA 
INFECTIILORASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (SPLIAAM) 

Art. 133. - Organizare I 

Compartimentul de Supraveghere; Prevenire şi Limitare a Infecţiilor Asociate Asistentei Medicale 
(S.P.L.J.A.A.M.) este organizat în' conformitate cu prevederile OMS nr. 11 O I /2016; 

Art. 134. - SPLIAAM este !subordonat din punct de vedere administrativ Managerului, iar 
îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.P.llfov. 
Este compartimentul de lucru care organizeaza, coordoneaza, controleaza si supravegheaza starea 
igenica-sanitara corespunzatoare in spital, respectarea regulilor de comportament igenica-sanitar 
al întregului personal,apartinatori 'si vizitatori, pentru prevenirea si combaterea infectiilor asociate 
asistenţei medicale. 

Art. 135. - Atributiile personalului serviciului de supraveghere si control al infectiilor 
asociate asistentei medicale: , 

· 1. orga~izează şi participă)a întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; ' 

2. propune managerului s~ncţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 
protocoalele de prevenire şi limital-e a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

3. şeful/responsabilul contractat paiticipă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 
director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 
corespunzătoare a planului aimal de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

4. elaborează şi supune spi'e aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei mediba!e din unitatea sanitară; 

I : • : 

5. organizează, în conformitate cu n\eto~~logia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, aimal, un studiu de prevalbnţă de mom~nt a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a 
consumului de antibiotice din spit~I; 

6. organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul 
prevenirii infecţiilor asociate asist~nţei medicale; 

7. organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de 
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

8. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter.de 
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urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 
9. elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii 
internaţi; 

1 O. întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei 
medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu 
aceasta; , 

11. implementează metodqlogiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 
studiile de snpraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

12. verifică completarea cqrectă a registfului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

13. raportează la direcţia d~ sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile 
asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe 
secţii; I · 

14. organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 
prin recoltarea testelor de autocoqtrol; · i .. I i 

15. colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 
patogene de la nivelul secţiilor şi 'compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu 
risc epidemiologie major, pe baz~ planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

16. solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în 
conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul 
obţinerii unor caracteristici suplimentare; 

17. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

18. supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 
deşeurilor periculoase rezultate dih activitatea medicală; 

19. organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 
circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

20. avizează orice propune~e ~ unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 
21. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 

' de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
22. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 

' pentru toate cazurile suspecte de i?fecţie asociată asistenţei medicale; 
23. dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, resp~ctiv organize~ză, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 
paraclinice necesare; I · ' i' ' 

24. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
I 

necesare privind focarul, în confo~mitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 
riscurilor identificate în focar; I 

25. solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 
direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este 
arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

26. raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

27. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

Art. 136. - Atributii asistenfde igiena, coordonator de compartiment SPLIAAM 
- Elaborează şi supune spre, aprobare Planul anual de supraveghere şi control a infecţiilor 

asociate asistentei medicale din unitatea sanitară. 
- Solicită includerea obiectîvelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi 

controlul infecţiilor asociate asistevţei medicale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare 
I 
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respectiv componentă a criteriilo1 de acreditare . 
- Organizează activitatea 9ompartimentului / serviciului de supraveghere şi control a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în 
Planul anual tematic al unităţii ! 

- Propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de 
urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocom ială. 

- Răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare 
activităţilor planificate respectiv, pentru situaţii de urgenţă. 

- Răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct, din cadrul compartimentului/ 
serviciului. I · I . · I 1 

- Asigură accesibilitatea la perfecţiomu;ea/pregătirea profesională, răspunde pentru 
instruirea specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii 
profesionale a subordonaţilor. I 

- Elaborează cartea de vizită a unităţii, care cuprinde - caracterizarea succintă a activităţilor 
acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi ale 
subunităţilor din structură; facilităţile prin dotări edilitar - comunitare de aprovizionare cu apă, 
încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; 
depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere precum şi cele rezultate 
din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din uniţate, etc. - în vederea 
caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomială. -Intocmeşte harta 
punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de sterilizare şi 
menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele 
„fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizanta pentru infecţii asociate 
asistenţei medicale. I · • , 

- Elaborează „istoria'' infecţiilor asociate asistentei medicale din unitate cu concluzii 
privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor. · 

- Coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi 
şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care 
va cuprinde: legislaţia în vigoare, :definiţiile de caz pentru infecţiile asociate asistenţei medicale, 
protocoalele de I 

- Proceduri, manopere şi t~hnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi 
antiseptice, norme de sterilizare şil menţinere a sterilităţii, norme de. dezinfecţie şi curăţenie, 
metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă 
spitalicească, de cazare şi alimentaţie, etc. . 

- Colaborează cu şefii de sbţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control 
a infecţiilor asociate asistenţei medicale în conformitate cu Planul de acţiune şi ghidul propriu al 
unităţii. I · 

- Verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire. 
- Organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei 

activităţilor derulate. 
- Participă şi supraveghează în calitate de consultant la politica de antibiotico-terapie a 

unităţii şi secţiilor. 

- Supraveghează, din punct de vedere epidemiologic activitatea laboratorului de diagnostic 
etiologic pentru infecţiile suspecte' sau clinic evidente. 

- Colaborează cu medicul laboratoruluî de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei 
microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compatiimentelor de activitate şi a 
caracteristicilor izolatelor sub asp~ctul antibiocinotipiilor. 

- Solicită şi trimite tulpini de 'microo1·ganisme izolate la laboratoarele de referinţă atât în 
scopul obţinerii unor caracteristici ~suplimentare cât şi în cadrul auditului extern de calitate. 

- Supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilităţii pentru instrumentarul şi :materialele sanitare care sunt supuse sterilizării. 

- Supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţire 
chimică şi dezinfecţie. I 

- Supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 
depozitarea, prepararea şi distribuitea alimentelor) cu accent pe aspectele activităţii bucătăriei 
dietetice, biberonerie, etc. ! 

- Supraveghează şi controlrză calitatea_prestaţiilor efectuate la spălătorie. 
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- Supraveghează şi contr9lează activitatea de îndepărtai"e şi neutralizare a reziduurilor cu 
accent faţă de reziduurile periculoase rezultate'din activitatea medicală. 

- Supraveghează şi contr~lează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 
asistaţilor şi vizitatorilor, a persoralului şi după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 
postliceeal. I 

Supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a -
procedurilor profesionale de supraveghere, triaj; depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru 
infecţiile asociate asistenţei medicale. 

- Supraveghează şi contrnlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la 
asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii 
informaţiilor aferente la compartimentul/ serviciul de supraveghere şi control a infecţiilor asociate 
asistentei medicale. 

- · Răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 
pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială, 

- Dispune, după anunţare~ prealabilă a directorului unităţii, măsurile necesare pentru 
limitarea difuziunii infecţiei respectiv, organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 
paraclinice necesare. i I : · ; , i · • 

- întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru 
evitarea riscurilor identificate în focar. 

- Solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 
reglementărilor în vigoare. I 

- Coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 
compartim,entul / serviciul sau co\ectivul de supraveghere şi control a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale. Intocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate. 

- Raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul 
infecţiilor asociate asistenţei medkale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de 
infecţii interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de 
conducere, a direcţiunii şi a consi]iului de administraţie. 

- Întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului al unităţii în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţie l)Osocomială 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standa.rdului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; 
- Jsi insuseste si respeca Procedurile si.lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; ! · 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 137. - Atributiile asisteiltului medical de igiena 
- Mentine la standarde de performanta activitatea ce o desfasoara; 

Da dovada de profesional)sin in relatiile de subordonare, coordonare si colaborare; 
- Respecta confidentialitatea materialelor si datelor pe care le detine si manipuleaza; 
- Raspunde de gestionarea echipamenteleor si materialelor din dotare; 
- Colecteaza, prelucreaza si tine evidenta infectiilor asociate asistenţei medicale provenite 

din spital; I 

- Verifica datele privind infectiile asociate asistenţei medicale inregistrate de 
compartimente/sectii, colecteaza datele privind cazurile gasite nediagnosticate si/sau nedeclarate si 

. informeaza medicul coordonator a) SPLIAAM; i i 

- Participa la prezentarea buletinului informativ lunar in cadrul Consiliului de 
Administratie al unitatii; : 

- Participa la realizarea anchetelor epidemiologice; 
- Colaboreaza cu asistentele sefe de sectii si compartimente pentru aplicarea optima a 

precautiilor de izolare a bolnavilor; a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a masurilor de 
igiena si dezinfectie; , 

- Verifica prin inspectie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a 
infectiilor asociate asistenţei medicale; 

- Raspunde si pa1ticipa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul 
sterilitatii materialelor sanitare, a solutiilor injectabile, igiena spitaliceasca, etc.; 
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- Identifica nevoile educationale, nivelul de intelegere si aptitudinilor cadrelor medii si 
stabileste prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv-educative privind prevenirea 
infectiilor asociate asistenţei medicale; ' 

- Alcatuieste teste de verificare a cunostintelor privind infectiile asociate asistenţei 
medicale pentru personalul mediu si auxiliar sanitar; 

- In absenta medicului epidemiolog, in. situatii deosebite informeaza conducatorul unitatii 
sau medicul de garda pentru luare,a masurilor corespunzatoare; 

- In spitalele unde nu exista medic epidemiolog la SPLJAAM asistentii medicali din aceste 
servicii vor fi subordonati managJruJui I i' 

- Acreditarea profesionala~a acestor asistenti medicali se face anual de catre medicul 
epidemiolog si inspectorul de specialitate din cadrul Directiei Judetene de Sanatate Publica 
impreuna cu asistentul sef de unitate, Rezultatul acreditarii profesionale se inainteaza Comitetului 
Director pentru luarea masurilor c,orespunzatoare; 

- Dupa angajare asistentii de igiena din aceste servicii vor fi instruiti la nivelul Directiei de 
Sanatate Publica iar la fiecare treiiani au obligatia de a efectua un program de perfectionare prin 
Centrul de Perfectionare al Asistentilor Medicali'; 

- Participa la instruirea de patre asistentele sefe a infirmierelor, ingrijitoarelor de curatenie 
privind infectiile interioare de spital; · 

- participa anual la testarea personalului mediu si auxiliar privind infectiile asociate 
asistenţei medicale; I 

- Participa la raportul de lucru a asistentelor sefe de sectie si compaiiimente tinut de catre 
asistenta sefa ori de cate ori se tine acesta; · 

- Poate primi si alte sarcini de la conducerea spitalului si asistentului sef/coordonator 
privind activitatea de igiena la nivelul spitalului si unitatilor sanitare din structura acestuia. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standardului SREN ISO 9001 :2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si Instructiuni!e Sistemului de Maiiagement al 

Calitatii, aplicabile postului sau; ! 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizai·ea obiectivelor calitatii 
Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul d~ procedură; 
- aplică metodologia de cuiegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. I · 

' 

STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA 
Art. 138. - Organizarea compartimentului de statistică medicală 

Compartimentul de statistica si informatica medicala este organizat ca structura de sine statatoare 
in subordinea directa a managerului si repre:zinta compartimentul unitatii care co!ecteaza si 
centralizeaza datele satistice alţ unitatii sanitare si rapmiarile din datelor din domeniul 
medical,efectueaza toate statisticele necesare in domeniul medical. 

Art. 139. - Personalul din Cilmpartimentul de statistică medicală are următoarele atributii: 
- întocmeşte rapoartele, ce~tralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, 

trimestriale, semestriale şi anuale. : 
' ' 

- execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe cele 
necesare pentru activitatea operativă a instituţiei; 

asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent; 
transmite şi prelucrează datele prin internet; 
clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an; 
ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte 

rapoartele statistice ale spitalu]uii verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în 
rapoaitele secţiilor; I 

- pune la dispoziţia secţiijor datele st~tistice şi documentaţia medicală necesare pentru 
activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice; 

- urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară 
şi infonnează şefii de secţie şi conducerea unităţii; 

I , 
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ţine la zi evidenţa infoJatizată a paclenţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor 
introduse în calculator; ! 

asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date; 
- asigură înregistrarea mişGării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic; 
- efectuează controlul pedodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmeşte situaţia numerică a 

acestora; I , 1: 

- asigură centralizarea co9cediilor mediclile furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-
mail la Casa de Asigurări de Sănătate ajudetului Ilfov; 

- unnăreşte înregistrarea c1orectă a datelor bolnavilor. 
Art. 140. - Atributiile Statisticianului medical 
- primeşte documentaţia riiedicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observaţie elinea , foi 

' de temperatura, tabele cu evidenta bolnavilor consultaţi in ambulatorul de specialitate) 
prelucrarea datelor clini~e in sistem D.R.G. si transmiterea spre validare la 
S.N.S.P.M.S a spitalizării continue si a spitalizării de zi. 
se face importul fişierului de coduri ORG trasmins de la SNSPMS catre 
spital cu cazurile validate si nevalidate. 
corectarea si trimiterea spre revalidare a cazurilor nevalidate . 
prezentarea conducerii spitalului a raportului de activitate pentru serviciile 
spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continua finanţate pe baza 
grupelor de diagnostice ~I spitalului. , , 
importul datelor din DR<G in SIUI a spitalizării de zi si a spitalizării continue, modificarea 

adresei pacienţilor, precum si a ksigurării de sănătate , intrucat in urma importului sunt erori la 
pacienţii importaţi. Introducerea! pacienţilor consultaţi in ambulator in aplicaţia SIUI Clinic . 
Raportarea in SIUI la CAS Ilfov a spitalizării continue bilunar , spitalizarea de zi si ambulatorul de 
specialitate lunar . ! , 

- importul fiserului de ero~i in spitalizar~a continua, de zi si ambulator in urma căruia se fac 
corecturile si se retrimit spre CAS )lfov . Raporţarea în SIUJ a certificatelor medicale eliberate de 
medicii din spital si a reţetelor corilpensate.' ' i: 1 

- raportarea la CAS Ilfov a evidentei fisei pacienţilor si a evidentei <lupa CNP a pacienţilor 
externaţi. i . · . . . . . . . . . 

- raportarea la DSP a Centrahzatorulm mtervenţ11lor ch1rug1cale s1 a Centrahzatorulu1 
bolnavilor externaţi din spital. I , 

- colaborarea cu personah_;l medical din structura spitalului pentru adăugarea de coduri sau 
modificarea eventualelor erori constate in foile de obesevatie clinica. 

- indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limita competentelor; 
- asigura colectarea datelor si infori1iatiilor medicale respectand conform Legii nr. 

677 /21.11.200 I pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date,publicata in M.O. al Romaniei,Partea l,nr.790/12.12.2001,cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MSP nr. I 782/2006 privind înregistrarea si 
raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si 
spitalizare de zi,cu modificarile si bompletarile l)lterioare. 

- raportarea trimestriala la tASJ Ilfov l accidentelor rutiere si vătămări corporale grave 
' prin agresiune precum si a îmbolnăvirilor profesionale; 

- respecta Rl, ROF, codul de etica; 
- Răspunde de toate lucrările întocmite si de predare la termen a acestora -Anunta superiorul 

ierarhic in eventualitatea apariti~i unor situatii care impiedica desfasurarea corespunzatoare a 
atributiilor si obligatiilor Responsa'.bilitati privind .Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standa~dului SR,EN ISO 9001:2015; 
lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

I 

aplicabile postului sau; i 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 141. - Organizarea Co~partimentulni de informatică 
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Compartimentul de infor~atica e~te in; subordinea directa a Managerului ui1itatii si 
reprezinta compartimentl)] unitatji care centralizeaza raportarile datelor din domeniul medical, in 
vederea decontarii acestora de catre CJAS. 

Art. 142. - Compartimentu) · de informatica are ca obiect de activitate principal 
implementarea colectarea şi exploatarea datelor şi informatiilor referitoare la activitatea 
administrativa şi medicala a unităţii prin sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în 
vigoare. Aceasta activitate are ca scop urmatoarele obiective: 
-cresterea eficientei operationale a unităţii în cadrul administratiei publice; 
-informatizarea tuturor serviciilor' adresate populatiei; 
-integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii; 
-asigurarea accesului la informalii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 
-imbunatatireamanagementului fluxului de documente; 
-furnizarea catre strucurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale unităţii; 
-cresterea disponibilitatii informaţiilor despre activitatea medicala a unităţii; 
-perfectionarea şi totodata simplific\lrea relatiilor unităţii cu mediul de afaceri şi cu structurile 
administratiei publice. I ' . 

Art. 143. - Atribuţii-analist! 
- Urmăreşte funcţionarea îlltregului sistem informaţional al spitalului; 
- Urmăreşte starea de fu'ncţionare a· tuturor echipamentelor aflate în dotare, asigură 

remedierea defecţiunilor apărute; I ' 

- Asigura confidentialitatea datelor; gesţi~neaza datele si informatiile medicale a pacientilor, 
prin securizarea retelei informatic~ a spitalului si a server-ului spitalului cu parole de acces, care vor 
fi limitate in functie de competent~le persoanelor care vor fi autorizate sa aiba acces. 

- Verifica periodic daca nJ exista accesari a persoanelor neautorizate în reteaua informatica 
si va lua masuri suplimentare de protectie a bazei de date centralizate a spitalului, prin schimbarea 
periodica a parolelor de acces a utilizatorilor autorizati. 

Transmiterea si receptionarea e-mail-urilor. 
Răspunde de toate lucrările întocmite si de predare la termen a acestora 
Executa orice alta sarcina de serviciu trasata de seful direct 
Anunta superiorul ierarhic in eventualitatea aparitiei unor situatii care impiedica 

desfasurarea corespunzatoare a atributiilor si obligatiilor. 
Pastreaza secretul profesi~nal 
Respectă Regulamentul d~ organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioara. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
► Respecta cerintele s/andardului SR EN ISO 9001 :2015; 
► lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al 

Calitatii, aplicabile postului sau; : 
► Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor 

I calitatii. 

i 
BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII 

Art. 144. - Organizare I ' ' 1

' 

1 

In cadrul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea este organizat Biroul de management 
' 

al calităţii serviciilor de sănătate, 'structură lucrativă de control intern sub autoritatea managerului 
spitalului; • I 

Este infiintat in baza prevederilor O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de 
I 

management al calitatii serviciilor medicale în cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua 
Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale. 

In vederea asigurarii şi garantarii calităţii serviciilor oferite de spital clienţilor săi pacienţi 
precum şi comunităţii pe care o deserveşte în ansamblul ei si-a elaborat şi implementat propriul 
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului de management al calităţii serviciilor de 

i 
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sănătate. 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse poate coopta membri din alte structuri. 

Biroul de management 'al calităţii serviciilor de sănătate al Spitalului de Obstetrica 
I 

Ginecologie Buftea se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea responsabilului 
pentru managementul calităţii setviciilor de sănătate (RMCS) 

Biroul de management al balităţii servi~iilor de sănătate întocmeşte rapoarte trimestriale care 
I 

sunt înaintate Comitetului Director al spitalului prin intermediul RMCS; 
Art. 145. - Structura de rrianagement al calitatii serviciilor medicale are in principal 

urmatoarele activitati: I 

pregateste si analizeaza ~lanul anual al managementului calitatii; 
coordoneaza activitatile ele elaborare a. documentelor sistemului de management al calitatii: 
coordoneaza si implem~nteaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in 

I , 

cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a 
standardelor de calitate; j . 

- coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; 
- colaboreaza cu toate stricturile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de 

management al calitatii; 
- implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite; 
- asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii 

declarate de manager; 
- asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu 

cerintele specifice; , 
- coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului 

actiunile de im bunatatire sau corective ce se impun; 
- coordoneaza analizele cui privire la efic~citatea sistemului de management al calitatii; 
- asigura aplicarea strategi;ei 'sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in 

scopul asigurarii sanatatii pacienti,lor; 
asista si raspunde tuturor;solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii. 

I 
COMPARTIMENTE FUNCTIONALE 

Art. 146. - Organizare I , 
1 

i 

Aparatul functional este constituit pentru ;Jndeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire 
la activitatea economico-financiark si administrativa. 

Sarcinile care se efectueaza in cadrul compartimentelor functionale sunt stabilite pe 
birouri/compaitimente si locuri de munca. 

Activitatea economico-finartciara si administrativ gospodareasca se asigura prin urmatoarele 
birouri: I 

Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare 
Biroul Financiar-contabilitate 
Comp. Administrativ, Aprovizionai·e, Transpo1t 
Comp.Achizitii Publice: 
Biroul de management al _calitatii serviciilor medicale 

A. Biroul Resurse umane, normare, organizare, salarizare 
Art. 147. - Organizare ; , 
Acest birou este organizat ini structura unita/ii in subordinea directa a managerului unitatii. 
Art. 148. - Obiectivele biroului RUNOS: 1

1 

- aplică politica de resurse tmane a spitalului; 
- asigura necesarul de personal al spitalului conform normativelor de personal în corelaţie cu 

alocaţiile bugetare aprobate; , 
- asigură un cadru definitoriu pentru menţinerea unor relaţii bune între conducere şi salariaţi; 

I • . 
I I I 
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întocmeşte rapoarte privitoare la situaţia personalului din spital; 

- alocarea la timp a salariilor, a sporurilor şi a altor drepturilor cuvenite salariaţilor; 
Art.149. - Atributiile birotilui RUNOS ·' 
- Aplicarea legislaţiei în i domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, 

evaluarea, perfecţionarea profesiqnală a resurs~,lpr umane din cadrul unităţii; 
- Participa la intocmirea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine interioară al 

unităţii, în limita competentei po~tului; 
- Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei 

spitalului, a numărului de posturi! a statului de funcţiuni; 
I 

- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
individual de muncă precum şi ac'ordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- Urmăreşte întocmirea şi' actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de 
post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 

- Gestionează procesul de 'realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale; ' 

- Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte 
drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

- Întocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta al salarialilor si asigura introducerea in 
baza de date- REVISAL a. inforin\ltiilor, referjtoare la personal potrivit reglementarilor legale in 
vigoare; · I ' ' ' 

- Intocmeste, actualizeaza si pastreaza dosarele profesionale ale salariatilor; 
, ' 

- Intocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau 
invaliditate pentru personalul din hnitate; ' 

Asigură secretariatul cbmisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi 
întocmeşte lucrările privind înca~rarea în munc.ă a candidaţilor declaraţi admişi pe baia proceselor 
verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale; 

- Calculează vechimea în dpecialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 
- Execută lucrările de norrnare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele 

în vigoar~; I , 
- Intocmeşte lucrările de salarizare lunar, de promovare; 
- întocmeşte şi transmite situaţiile periodice.solicitate de DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de 

Finanţe, 

- Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 
- Întocmeşte formalităţile .în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa 

acestora; 1 

- Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă 
sau dreptprile salariale; I 

- Intocmeşte orice alte lucrări prevăzute de legislatia in vigoare; 
- Execută la termenul pretizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii 

privind problemele specifice servi6iLilui RU; I• 

- Tine evidenta pe calculator a drepturilor salariale ale angajatilor pentru calcularea 
veniturilor brute si nete; ; 

Tine evidenta salarialilor: pe sectii si compmiimente asigurand exactitatea datelor privind 
incadrarea pe grade profesionale sl salarizare, precum si a datelor de stare civila; 

- Introduce in programul d6 calcul salariile tarifare lunare, indemnizatiile de conducere, spor 
vechime, sporurile pentru conditii tle munca: si, altele conform legislatiei in vigoare; 

- Introduce in progrmnul iljformatic preienta salarialilor confor foilor colective de prezenta 
lunare, determina drepturile efective de plata; 

- Asigura retinerea impozithlui pe salarii, a cotelor asigurarilor sociale si de sanatate, somaj 
si popririle salariatilor; I · 

- lntocmeste si transmite /unar declaratia privind drepturile si plata contributiei pentru 
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asigurarile sociale, etc. I 

- Respecta confidentialitatea datelor personale ale angajatilor 
Art. 150. - Seful Biroului RUNOS are urmatoare]e atributii: 

.,m, 

- Urmăreste în permanenta aparitia legislatiei pe linie de salarizare si resurse umane, 
semnaland conducerii unitătii sarcinile si răspunderile ce-i revin; 

- lntocmeste normarea personalului conform normativelor in vigoare. 
- Intocmeste statul de funcţii, conform nonnativelor aprobate pentru toate categoriile de 

personal; 
- Intocmeste statele de personal ale medicilor; 
- Intocmeste decizii privind salarii, sporuri si alte modificări ale contractelor individuale de 

munca ale salariatilor . j · 

- Intocmeste situaţiile de Aer.sonai solicitate de DSP, CJAS si Finanţe; 
- Asigura încadrarea persbnalului de execuţie, de toate categoriile, potrivit statului de 

funcţiuni si cu respectarea nomen~latoarelor de funcţii si salarizare a acestora 
- Asigura promovarea în grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitate, 

în baza propunerilor aprobate d~ conducerea unitătii si în conformitate cu legislatia în vigoare 
existenta; i 

- Efectuează controlul prestării muncii ', personal si prin personalul încadrat în cadrul 
biroului I · I !: 1 

- Asigura încadrarea persopalului in urma promovării; 
Asigura evaluarea anuala a personalului si încadrarea acestuia în mma evaluării; 
îndruma si controlează ai:tivitatea personalului din subordine. 
Verifica si avizează statele de plata 
Verifica si avizează documentele cu privire la reţinerile efectuate pe statele de plata; 
Intocmeste la timp dările, de seama statistica; 

- Inlocuieste când este nevoie personalul din subordine; 
Participă alaturi de biroul financiar contabil la fundamentarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli ale spitalului furnizând date de specialitate; 
- Intocmeste organigrama unitatii conform structurilor aprobate. 
- Executa orice alte sarcini de servicin iv.ite pe parcurs 

Urmareste indosarierea, păstrarea si depunerea documentelor din serviciu la arhiva unitatii. 
Întocmeşte contractele itidividuale dei muncă pentru personalul nou angajat şi a actelor 

adiţional'.':1 ; d " ·
1 

·d I . ' 
1
_ · ·- __ . . . _ . l'd' . . 

- ntocmeşte osare e e Vins1onare·: 1m1ta varsta, anticipata, mva 1 1tate ş1 urmaşi; 
- Calculează sporul de vechime anual şi întocmeşte lunar tabelele cu sporul de vechime 

schimbat; I 
- Întocmeşte dispoziţiile d~ desfacere a contractelor de muncă; 
- Operează modificările îi! Registrul de evidenţă al salariaţilor- REVISAL şi comunică 

modificările, în termenul legal; I ' : ! ! 
- Participă la întocmirea dqcumentaţiei pentru contractările cu CJAS. 
- Răspunde de îndeplinirea tuturor sarclni!or ce revin Biroului RUNOS si de îndeplinirea la 

termen a acestora. I 

- Primeste zilnic si rezolva corespondenta repartizata serviciului, urmareste si asigura 
rezolvarea acesteia la timp si în cohformitate cu actele normative in vigoare 

Respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare al unitatii 
Pastreaza secretul profesional 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; 
- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; 1 

I : : ! 
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Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

B. Biroul financiar-contabilitate 
Art. 151. - Organizare i 

Acest birou este organizat in !subordinea directorului financiar-contabil si asigura evidenta 
contabila a tuturor operatiunilo~ financiar-contabile si de patrimoniu din unitate, precum si a 
resurselor financiare alocate, pe surse de finantare. 

Art. 152. - Biroul financiar contabil desfăşoară in principal urmatoarele activităţi: 
- Organizarea contabilitatii:conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la 

timp a inregistrarilor; ! 

- Organizarea analizei periodice, a utilizarii bunurilor materiale si lurea masurilor necesare 
împreuna cu celelalte birouri si' servicii din. unitate, in ceea ce priveste stocurile disponibile, 
supranonnative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte imobilizari 

de fo
nd

;lri; · · l · b 1 1 · d . '. · · h I · 1· b · b - mtocm!fea proiectu m ugetu m e vemtun ş1 c e tme I ugetare ş1 extra ugetare; 
- Asigurarea întocmirii Ia timp si in conformitate cu dispozitiile legale a clarilor de seama 

contabile; I . 
- Exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale; 
- Participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai 

eficienta a datelor contabilitatii; 
- Asigurarea întocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative, care stau la baza 

inregistrarilor in contabilitate; · 
- Preocuparea de mecanizare a lucrarilor contabile; 
- Organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerilor corecte si la zi; 
- Organizarea inventarierii I periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor 

constatate; 
- Elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobării 

co
n

tlu~~~i/gurarea îndeplinirii donditiilor le~~le privind angajarea gestionarilor, constituirea 
garantiilor si retinerea ratelor; ] 

- Exercitarea controlului operativ curent in conformitate cu dispozitiile in vigoare; 
- Organizarea actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale pentru cadrele din serviciu; 
- lntocmirea studiilor privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea 

de masuri corespunzatoare; I 

- lntocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, 
pat efectiv ocupat, bolnav, etc., cpmparativ pe sectiile din unitate, analiza cauzelor care determina 
diferente si propunerea eliminarii'celor subiective; 

- Analizarea si pregatirea 'din punct de vedere financiar al evaluarii eficientei utilizarii 
mijloacelor materiale si banestil puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru 
evitarea cheltuielilor neeconomicioase si inoportune; 

- Asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de 
incasari si plati in numerar; 1 

- Asigurarea creditelor necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita 
creditelor aprobate; 

- lntocmirea instrumentelor de protocol si a documentelor de acceptare sau refuz a platii; 
- Verificarea documentelorjustificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului s1 

legalitatii operatiunii; 
- lntocmirea propunerilor de plan casa pentru plati in numerar; 
- Luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru 

recuperarea pagubelor produse; i 
- lntocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite. 
- Respecta prevederile reg6lamentului de organizare si functionare, ale regulamentului 

intern, ! 

- Raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru îndeplinirea atibutiilor 
•• ' I care II revm; I 

- Obligatia de a informa.seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, 
abateri,sustrageri,etc. I , 

- Compmtarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare 
I ' ! !I I 
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! 

intre mem.brii colectivului si com~aterea oricaror manifestari necorespunzatoare 
- Executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea 

asigurarii unei bune functionari a 1activitatii, spitalului 
- Obligatia de a respecta secretul de se~viciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta 

poate fi divulgat in interiorul dau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al 
managerului ! 

- Răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; I 

- Asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 
- Intocmeşte lucrările privind proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi 

extrabugetare, precum şi bugetul de asigurări sociale; 
- Ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor; 
- Răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boala şi a fondului 

de asigurări sociale; 
Respecta confidentialitatea datelor personale ale angajatilor . 

Art. 153. - Economistul.din cadrul Biroului Financiar--Contabil are urmatoarele atributii: 
- înregistrarea in contabilitaţe a notelor contabile; 
- întocmirea situaţiei datoriilor la diverşi. furnizori, stabilirea datoriilor peste termen si a 

scadentelor ; ' I : 1 
! · 

- întocmirea OPL. In momentul achi'tarii obligatiilor de plata si verificarea incadrarii in 
prognoza; I 

- întocmirea facturilor pentrµ clienti ; 
- întocmirea consumului de ;materiale ; 
- Evidenta garantiilor materiale ; , 
- Verificarea corectitudinii I intocmirii receptiilor de la niagazia de alimente si magazia 

centrala , înscrierea pe receptii ~i facturi 'a vJiorilor corespondente pe conturi contabile si art., 
aliniate bugetare in corelatie cu angajamentele bugetare ptr. Toate conturile de materiale ; 

- Verificarea la sfirsitul lunii pe baza listelor de inventar din programele de gestiuni a 
corectitudinii stocurilor cantitativlvalorice cu contabilitatea sintetica; 

- Verificarea intocmirii ang~jamentelor legale si bugetare cu incadrarea in BVC; 
- Exercitarea controlului financiar preventiv, vizarea documentelor supuse controlului cfr. 

Prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice; 
- Participa la intocmirea bilantului contabil, a darilor de seama trimestriale ; 
- Participa la inventarierea anuala a patrimoniului ; 
- Participa la indosarierea, pastrarea si depunerea documentelor la arhiva unitatii ; . 
- Rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea contabila 

· ivite pe parcurs ; ' 
- Executa orice sarcina de serviciu trasata de seful de birou ; 
- Pastreza cu strictete secretul profesional ; 
- Unnarirea incadrarii in creditele bugetare aprobate prevazute in Bugetul de venituri si 

cheltuieli al Spitalului-a angajam~ntelor buget~re în conformitate cu prevederileart.14 din Legea 
500/2002 privind finantele pulice !; · ' 

- Asigura si respecta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de munca 
indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de munca, 
transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este 
atacabila; j · • 

- Respecta ROF si RI al spit,alului. , 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- îsi insuseste si respecta Prbcedurile si înstructiunile Sistemului de Management al Calitatii., 

aplicabile postului său; I , • 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 154. - Contabilul din c~drul Biroului Financiar-Contabil are urmatoarele atributii: 
- întocmirea notelor contabile si înregistrarea lor, 
- întocmirea executiilor bugetare pe toate sursele de finantare, 
- întocmirea balantei de verificare sintetice si analitice, 
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I 
- Evidenta mijloacelor fixe; 
- Evidenta analitica a mijloacelor fixe si amortizarea lor, 
- întocmeste propuneri de casare, 
- Evidenta gestiunii farmciei, 
- Monitorizarea cheltuielilor cu medicamente pe sectii, 
- Verifica exactitatea datelor, monitorizarea salariilor, 
- întocmeste lunar raportarea cheltuielilor de personal pe articole si aliniate, 
- întocmeste executia programului Exbuget la sfarsitul fiecarei luni, 
- întocmeste documente in relatia cu Trezoreria, depune si ridica documente de la 

Trezorerie, 
- Rezolva orice alte sarcini prevazute în actele normative referitoare la activitatea contabila 

• • ·I · ' I 1, 1v1te pe parcurs, · . I · 

- Participa la inventarierea anuala a patrimoniului, 
- Participa la întocmirea bilantului contabil, a clarilor de seama trimesriale, 
- Participa la indosarierea, pastrarea si depunerea documentelor la arhiva unitatii, 
- Executa orice sarcina de serviciu trasata de seful de birou, 
- Conduce evidenta electronica a gestiunilor- materialelor, alimente, materiale sanitare 

materiale de laborator, reactivi si dezinfectanti.l; , 
- Verifica lunar stocurile dirt magazia centrala si de alimente 
- Inregistreaza facturile pridiite de la furnizori. 
- Efectueaza operatiunile b~ncare Ia Trezorerie 
- Raspunde pentru lipsurile panesti din casieria unitatii 
- Participa la întocmirea bilantului contabil si a clarilor de seama trimestriale. 
- Respecta normele de prote'ctie a muncii si P.S.I. 
- Participa Ia indosarierea, pastrarea si depunerea documentelor la arhiva. unitatii. 
- Respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare. 
- întocmirea, efectuarea si înregistrarea actelor de casa. 
- Intocmeste rapoarte de casa, ridicarea si depunerea de numerar. 
- Pastreaza cu strictele secretul profesional Responsabilitati privind Sistemul de 

Management al Calitatii : i 

- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; . I , , . 

- Cunoaste Politica referitoafe]a calitate s,i contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 
I 

Compartimentnl de achizitii pn blice: 
I 

Art. 155. - Desfăşoară următoarele activităţi: 
- răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a 

utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează 
tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor ~qonomici care participă la licitaţiile derulate de 
spital; I ' ' · 

1

' 

- fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor 
întocmite de fiecare secţie/birou/c6mpaitiment; 

- reactualizează plaiml anuali al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie; 
- întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar; 
- analizează referatele de 1iecesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse ş1 

servicii emise de structurile institutului şi stabileşte procedura de achiziţii; 
- elaborează documentaţia de atribuire; 
- redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de paiticipare în vederea publicării acestora în 

sistemul electronic de achiziţii publice; 
- înştiinţează unitatea pentrn coordonare şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii 

abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice· care au ca surse de finanţare fonduri europene, 
asupra procedurii care urmează a fi derulată; 

- iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice; 
- elaborează raportul procedjrii de atribuire; 
- transmite spre publicare înl sistemul! electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire 

S.P.O.G. - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 81 / 127 

! : 

I. I! i 
' 



--------------------•••-• -•-uo:..:,;_1.1"11irnll l :z ll!O,l':=vn=,--=1----• .. , __ _ 

SPITAWL DE OBSTETRICA- G/NECOWGIE BUFTEA 

aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertan\ii cu privire la rezultatele procedurii 
de achiziţie; I . 

- întocmeşte şi păstrează do,sarnl de iichiziţie publică; 
- întocmeşte raportul anual privind' contractele atribuite în anul anterior şi le transmite 

autorităţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice; 
- întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă; 
- asigură aprovizionarea cu: produse şi s~rvicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare 

directă; I 
- elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate; 
- exercită şi alte atribuţii în !domeniul său'de activitate, dispuse de conducerea institutului, în 

cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare; 
- centralizează necesarul c!e produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea 

înaintării către ministerul sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora conform oms 
nr. 1292/2012 privind aprobarea 1normelor metodologice pentru achizitia publica centralizata, la 
nivel national, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de 
protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto. 

Art. 156. - Atributiile expertului în achizitii publice 
- Aplica corect legislaţia in vigoare privind achiziţiile publice. 
- j'articipa la întocmirea programului anual al de achiziţiilor publice. 
- Intocmire documentaţie de atribuire, privind procedurile de achiziţii publice organizate ,pe 

baza documentaţiei primite de la secţiile, laboratoarele si compartimentele din cadrul spitalului 
care solicita demararea acestora :(materiale sanitare; alimente; medicamente; service aparatura; 
]ucrari; diverse - întocmire Note Justificative, 

- raspunde de procedurile d~ achiziţie publica repartizate . 
- Incarcarea documentelor phvind procedurile de atribuire în SEAP. 
- Publicarea Documentaţiilot de atribuin;, în SEAP. 
- Publicarea invitatiilor / anunţurilor de participare în SEAP. 
- întocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari. 
- Incarcarea şi postarea î1i SEAP a raspunsurilor la solicitarile de clarificari privind 

documentaţiile de atribuire. I · 

- Participarea in calitate de ,presedinte sau membru la deschiderea si evaluarea ofertelor. -
întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor, de dţschidere a ofertelor. 

- Administrare dosar: întocmirea solicitarilor privind completarea documentelor lipsa; 
verificarea documentelor trimise in completare de ofe1tanti; corespondenta scrisa cu acestia ( ex. 
Solicitare justificări oferte pret; solicitare oferte finale de pret in vederea depa1tajarii). 

- întocmirea Rapoartelor de 1djudecare. 
- întocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si acceptarea ofertelor castigatoare 

si transmiterea lor catre ofertanti. · 
- înregistare contracte de achiziţie publica în sistemul electronic si urmarire derulare 

contracte. 
- Notificarea contractelor la A.N.R.M.A.P. 
- întocmire documente constatatoare la procedurile pentru care raspunde. 
- Intocmire anexe (parţial-materiale sanitare; medicamente; alimente; reactivi diverse) 
- Achiziţii directe în SEAP precum şi notificarea acestora în SEAP atunci cand este cazul. 
- întocmire invitaţii semnare; contracte subsecvente - anexe -reactivi , medicamente ,diverse. 

îndosariere documente achizi\ii. i 
- Intocmirea si publicarea anunţurilor de atribuire; 
- Respecta regulamentul inte\-n'. si regulamb1tul de organizare si functionare Responsabilitati 

privind Sistemul de Management al Calitatii :. , . · 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- lsi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; I • 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

Compartiment~) admin
1

istr~tiv, aprovizionare, transport 
Art. 157. - Compartimentul ! administrativ, aprovizionare, transpo1t are ca obiect de 
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activitate: I . . 

- organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta spitalului; 
- asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în 

condiţii de eficienţă maximă; I 

- Asigura intretinerea cladirjlor, instalatiilor ; 
- Asigura intretinerea curateniei ; 
- Întocmeşte şi răspunde de realizarea programului pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi a 

căilor de acces în spital. 1 

- Întreţinerea spaţiilor verzi :constă în următoarele lucrări: 
► degajarea terenului de corpuri străine (hârtii, plastic, crengi uscate, gunoaie, etc)- ori 

de câte ori este nevoie; · 
► curăţarea spaţiilor verzi cu grebla, parcurgerea întregii suprafeţe, adunarea gunoiului 

în grămezi şi încărcatul în tomberon- zilnic/ ori de câte ori este nevoie; 
► cositul ierbii şi al buruienilor cu cositoarea mecanică, iar în locurile greu accesibile 

cositul se face manual cu coasa, urmat obligatoriu de strânsul ierbii. 
► retuşatul marginilor de bordură prin tăierea cu sapa/cazmaua a vegetaţiei crescute la 

bordurile aleilor, trotuarelor. I • : . ,, , 

► udarea spaţiului verde. : · 1 

• !· 
► toaletarea copacilor- qri de câte ori este nevoie. 

- ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a 

bolnavilor; - fi . î b I d" .. . .. - .. d d" "b . 1· 1 d b . - asigura uncţ1onarea n une con 1ţ11 a act1v1taţ11 e 1stn mre a a 1mente or, a gar ero e1 
bolnavilor; I ' · 

- asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor; 
- verifică şi controlează efedtuarea pazei în'spital; 
- organizează şi asigură re:spectarea 'primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evdenţa 

documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale; 
- asigură păstrarea arhivei u~ităţii conform normelor legale; 
- întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora 

şi urmăreşte modul de finalizare a' acestor operaţii; 
- elaborează planul de pază al spitalului impreuna cu serviciul de paza; 
- amenajează spaţiile spitalului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, 

deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform nonnelor în vigoare; 
- Coordoneaza muncitorii, centrala termica si spalatoria spitalului; 
- urmăreşte asigurarea stării 

1

tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport; 
- verifică şi controlează de11unerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea 

controlului curent periodic al autpvehiculelor din unitate, verifică şi ce11ifică datele din foile de 
parcurs ale conducătorului auto. : 

- Administrarea si conservarea patrimoniului unitatii , asigurarea conditiilor de hrana si 
cazare pentru bolnavii intemati,ititretinerea curateniei, organizarea sistemului de paza al unitatii, 
etc. ! I ' ' . 

- Aprovizionarea unităţii, prin achizitie publica, cu produse, servicii sau lucrari, necesare 
desfasurarii activitatii medicale, tehnice şi administrative, în conformitate cu dispozitiile legale în 
vigoare privind achizitia publica, precum şi fazele execuţiei bugetare 

Art. 158. - Personalul din c:;ompartimentul Aprovizionare, are următoarele atribuţiuni: 
- este responsabil cu aprovizionarea de produse, efectuarea şi transmiterea comenzilor catre 

furnizorii de produse şi prestatorii de servicii. cu care unitatea sanitara are contracte valabil 
incheiate I ! ' !: 1 

- urrnareste ca serviciile de reparatie şi întretinere sa fie prestate conform contractelor 
incheiate; I 

- este responsabil de achizit)a directa de produse sau servicii, atunci când legislaţia privind 
achizitiile publice permite (studilj de piata, nota justificativa de aplicare a achizitiei, intocmirea 
contractului-daca este cazul); : 

- urmăreşte şi arhivează propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare 
individuale sau globale ; · 

- orice alte sarcini primite de la seful ierarhic superior, în limita competentei profesionale 
Art. 159. - Atribuţii si responsabilităţi specifice pentru Inginerul din cadrul 
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compartimentului Administrativ, Aprovizionare, Transport 

- Răspunde de întocmirea proiectului planului de aprovizionare pentru materii prime şi 
materiale necesare la reparaţii curente şi de întreţinere; 

- Răspunde de circuitul documentelor referitoare la problemele serviciului, între acest 
compartiment şi celelalte compartimente de lucru conform graficului de circuit al documentelor în 
spital; · · 

- Răspunde de realizarea măsurilor de protecţie a muncii; 
- Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor a tuturor 

persoanelor aflate în subordine; I . , : : 
- Răspunde de conservarea i şi ma'nipu\area corespunzătoare a bunurilor şi ţinerea 

evidenţelor la depozite şi locurile de folosinţă; 
- Organizează şi răspunde 'de realizarea graficilor de întreţinere şi revizie tehnică a 

reparaţiilor, montajelor şi a tuturor lucrărilor . care asigură buna funcţionare a instalaţiilor, 
aparaturii, etc.; i 

- Urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii curente; 
' - Urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine; 

- Răspunde de întocmirea nJcesare\or de 'materiale tehnice, întreţinere, construcţii, etc.; 
- Răspunde de utilizarea judicioasă a timpului de lucru; 
- Asigură bună întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 
- Asigură şi răspunde de st~rea de funcţionare a instalaţiei de aprovizionare cu apă, de 

încălzire, a staţiei de sterilizare, a:staţiei de oxigen, a instalaţiilor electrice, evacuarea rezidiurilor 
solide şi lichide, a instalaţiilor sanitare, a spălătoriei, blocului alimentare şi ia toate măsurile 
pentru remedierea imediată a defecţiunilor ivite; 

- Aplică viza „bun de plată" pe documentele nominalizate prin dispoziţie de manager; 
- Urmăreşte încheierea contractelor pentru noile investiţii şi acţionează pentru asigurarea la 

termen a documentaţiilor tehnice, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor. 
- efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; 
- asigură repartizarea muncitorilor pe \ocuri de muncă,în raport cu necesităţile de activitate. 

Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul 
spitalului, să execute alte servicii' stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a timpului de 
muncă zilnic; / , 

- Muncitorii de la posturi fi:11e :vor c011semna în registrele de tură,data, ora predarii - preluării 
schimbului, modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea 
acestora, etc. ! 

- efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje în 
conformitate cu metodologia stabilită; 

- întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb; 
- exploatează şi întreţine dentralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile 

tehnice ISCIR - pentru exploatarek cazanelor de abur. 
- asigură funcţionarea ilumihatului de sigJranţă cu grup electrogen; 
- ţine legătura cu serviciile şi secţiile din spital ; 
- certifică consumurile de apă,gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din 

cadrul spitalului; I 

- participa alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte şi urmareste realizarea 
acestora pentru asigurarea unitatii sanitare cu energie electrica, gaze naturale, servicii de apa şi 
canalizare; asigura exploatarea corecta a ace.stora şi incadrarea în limitele de consum stabilite de 
actele normative; ' · 

- asigura şi raspunde de realizarea c;onditiilor de microclimat necesare funcţionarii pe timp 
de iarna a activităţii unitatii sanitare prin mentinerea centralei termice , în graficele optime de 
exploatare; asigura şi raspunde de funcţionarea acestora prin realizarea tuturor lucrarilor de revizie 
tehnica,reparatii curente periodice şi întretinere curenta;asigura şi raspunde de respectarea 
legislaţiei în vigoare privind actiyităţile pe care le coordoneaza; 

- asigura cadrul necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de unnarire a exploatarii 
instalatiilor sub incidenta nonnativelor I.S.C.I.R. ; 

- asigura şi raspunde de ~astrarea în coi1ditiile legii a cartii tehnice a constructiilor din 
patrimoniul unitatii sanitare: ! · 

- de pastrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de situatii etc.), şi cele 
I 
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inform a tiz a te; 1· . ' ' 

· de pastrarea, completarea periodic~ a p;oceselor verbale din registrul evenimentelor, a 
fiselor sintetice şi a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa cartii tehnice; 

· urmareste şi raspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului tennic conform 
programului pe perioada rece; ! 

· controleaza funcţionarea instalatiilor de 'automatizare, programare, luand după caz masuri 
de inlaturare a defectelor. I , . · 

• raspunde de pregatirea instalatiilor cu. regim special în exploatare pentru verificarile 
tehnice periodice. I ' ! I: ! 

· raspunde de inlaturarea defectelor semnalate de fochisti, personalul spalatoriei şi cel al 
sterilizarii; în cazul în care aceste defectiuni presupun interventia echipelor service specializate ale 
furnizorilor de echipamente, va fate demersurile necesare pentru aducerea acestora în timp util. 

· asigura legatura permanent,a cu echipele service ale furnizorilor de echipamente. 
· asigura realizarea tuturo~ reviziilor tehnice şi a lucrărilor de intervenţie necesare 

echipamentelor, astfel ca acestea sa poala fi mentinute în stare de funcţionare. 
· asigura buna functionare a centralei telefonice a spitalului si a retelei interioare; 
· coordoneaza si asigura buna functionare a spalatoriei spitalului, in conformitate cu actele 

normative care reglementeaza aceasta activitate. 
- Respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare Responsabilitati 

privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului s~u; . I . . . . . . . . .. 
- Cunoaste Poht1ca refento;e ,la cahtate s.1 contnbu1e la reahzarea ob1ec!Jvelor cahtat11 

Art. 160. - 'Merceologul din cadrul comp. Administrativ Aprovizionare si Transport are 
următoarele atributii de serviciu: : 

- Să fie punctual la locul de muncă, respectă programul de lucru. 7- - 15-, 
- Nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea şefilor ierarhici superiori. 
- Se prezintă apt la locul de µrnncă din toate punctele de vedere. 
- Intocmeste corect si la timp documentele.j 
- Asigura aprovizionarea cu/ materii prime si alte produse necesare procesului de întreţinere 

si transport. i 
- Raspunde de toate docume,ntele insotitoare ale marfurilor achizitionate 
- De asemena se asigura ca documantele insotitoare sunt întocmite conform cerintelor 

serviciului contabilitate. i · 
· Achizitioneaza marfuri numai pe baza Comenzii de achizitie, semnata de managerul 

unitatii. 
- La sosirea in unitate cu marfa comandata, are obligatia sa predea aceasta marfa 

gestionarului care a comandat. Primitorul trebuie sa semneze pe documentele de intrare 
- Dupa predarea marfurilor catre gestionari, decontul va fi primit de contabilitate numai 

semnat de acestia. 
- Raspunde direct pentru existenta documentelor justificative de insotire a marfurilor pe 

timpul transportului acestora ! 

- Raspunde direct pentru raportul calitate pre! al marfurilor achizitionate 
- Semnaleaza din timp sefului ierarhic ,orice situatie ce poate duce la neindeplinirea in 

conditiile cerute a sarcinilor ce-i rbvin. I • I· · 
- Orice marfa cumparata tr~buie insolita de documente de vanzare emise de catre furnizorii 

acesteia. : , 
- Bonurile fiscale care nu simt insolite de facturi fiscale trebuie, neaparat, sa poarte stampila 

furnizorului, astfel nu vor fi luate 'in seama la închiderea deconturilor. 
- Pentru sumele de bani ridicate din casierie se vor întocmi deconturi de cheltuieli; 

justificarea si închiderea acestonl se va face, obligatoriu, in termen de trei zile lucratoare de la 
ridicarea banilor. I ! I li i 

- Pastreaza confidentialitatea asupra infonnatiilor referitoare la activitatile desfasurate de 
SCJ i 

- Respecta circuitul intern ptivind circulatia documentelor. 
I 
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- Se interzice cu desăvârşire ~onsumul de tiuturi alcoolice la locul de muncă. 
- Respectă normele de protecţia muncii, măsurile specifice locului de muncă, precum şi 

normele PSL i 

- Duce la bun sfârşit orice alte sarcini primite de la şeful direct, precum şi de la şefii ierarhici 
superiori. I 

- Respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare Responsabilitati 
privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute in Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; 

- Isi insuseste si respecta Procedurile si l'nstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; , 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

Art. 161. - Atribuţiile Sefului de depozit (magazionerul) din cadrul compartimentului 
Administrativ, Aprovizionare, Transport 

- Prezinta Dir.Economic ne4s::irul de i!PrQvizionare cu alimente <lupa un grafic bine stabilit. 
- Primeste si receptioneaza a,limentele procurate 
- Face parte din comisia de întocmire a meniului saptamanal 
- Opereaza in fisele de magazie transformarile de alimente pentru conservare in baza 

procesului verbal întocmit de comisia de resort. 
- Preda biroului financiar cohtabil decadal situatii rezumative a alimentelor predate blocului 

alimentar. I . ' , 

- Se ingrijeste de buna depozitare si conser'.(are a alimentelor. 
- Sorteaza alimentele pe cat~gorii. 1 

!
1 

- Unnareste buna functionare a agregatelor frigorifice. 
- Restituie prin achizitor amţialajele. 
- Pastreaza ordinea si curatenia in toate camerele. 
- Se incredinteaza claca paza si securitatea magaziei este asigurata sesizand directorului 

financiar contabil pentru a lua masuri de remediere. 
- Se ocupa împreuna cu achizitorul de aprovizionarea cu alimente. 
- Asista la inventarierea bunurilor aflate in gestiunea sa. 
- Raspunde pentru lipsurile de bunuri ce le are in gestiunea sa. 
- Respecta normele de protectie a muncii si P.S.J. 
- Conduce primirea, pastrarea si eliberarea materialelor 
- îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unitatii în limita competentelor 
- Respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare Responsabilitati 

privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
- lsi insuseste si respecta Pr9cedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; 
1 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
I 

Activitate de prevenirţ si protectie se realizeaza cu serviciu extern autorizat 
Art. 162. - Organizare. Atributii. 
Organizarea activitatilor d~ prevenire si protectie este realizata la nivelul unitatii prin 

desemnarea unui lucrator pentru al se ocupa: de activitatile de prevenire si protectie si prin serviciu 
extern autorizat de prevenire si prbtectie, in confomitate cu prevederile H.G. nr.1425/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologic~ de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr. 319/2006, în subordinea directă a angajatorului, si îndeplinesc următoarele atribuţii: 

- Identificarea pericolelor şi!evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi 
mediul de muncă pe locuri de murică. 

- Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie. 
- Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi /sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii. 
- Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce 

revin lucrătorilor, care se consemf\ează în fişa postului. 
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- Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 
securităJii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului. 

- Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 
lucrătorilor în domeniul securităţii, şi sănătăţii în muncă. 

- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 
fiecare loc de muncă, asigurard informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi verificarea cijnoaşterii şi aplicării de către lucrători a. informaţiilor primite. 

- Elaborarea programului de,instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unităţii. 
- Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. 
- Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar. I · 

- Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. 
- Evidenţa posturilor de lucrh care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/ sau contr9l psihologic periodic. 
- Informarea angajatorului, în •scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 

efectuate la locul de muncă şi proRunerea de măsuri de prevenire şi protecţie. 
- Evidenţa echipamentelor I de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale 

echipamentelor de muncă să fie ~fectuate de persoane competente, privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă.de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

- Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 
unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu. echipament individual de 
protecţie,conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.048/2006 privind cerinţele minime 
desecuritate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 
protecţie la locul de muncă. 

- Participarea la cercetarea evenimentelor. 
- Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate. 
- Urmărirea realizării măsuri.lor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor. 
- Colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, 

în vederea coordonării 1năsurilor de prevenire şi'protecţie. 
- Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
- Întocmirea unui necesar deimijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

i 

I 

STRUCTURI AUXIALIARE 1N SUBORDINEA BIROULUI ADMINISTRATIV-
I ATRIBUTU 

Art. 163. - Atributiile muncitorului calificat in meseria de lacatus mecanic 
- Efectueaza lucrari de reparatii curente la aparatura instalatiilor si utilajului electromecanic, 

si se asigura de buna functionare a
1 

acestora; . 
- Stabileste si intocmeste necesarul de materiale de intretinere ori de cate ori este nevoie; 
- Asigura buna gospodarire a atelierului sî bunurilor incredintate prin inventar; 
- Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate; 
- Executa toate lucrarile incredintate pe linie profesionala precum si alte activitati 
- Respecta normele de protectie a muncii si P.S.I. 
- Participa la toate actiunile repartizate de managerul unitatii (incarcari, descarcari, sapaturi, 

curatenie, etc.); ' · 
- Efectueaza montarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor din spital; 
- Participa la planul de aprovizionarecu piese de schimb si materialele necesare pentru toate 

instalatiile, utilajele gospodaresti si aparatele medicale; 
- Intocmeste si raspunde de 1ealizarea graficelor de intretinere si revizie tehnica a utilajelor; 
- Executa orice lucrari increctiritate pe'linie profesionala, precum si alte activitati; 
- Participa la lucrarile de intt'etinere si curatenie din cmtea spitalului si zonele verzi; 
- Respecta programul de lucru, ordinea si disciplina la locul de munca; 
- Respecta regulamentul de ordine interioara al spitalului 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

I 
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- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

I 

de Management al Calitatii ; 1 

- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; I , 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 164. - Atributiile muncitorului calificat in meseria de electrician 
- Raspunde de buna functimlare si conservare a întregului utilaj care are ca sursa de energie -

curentul electric; I · • ; 
- Efectueaza lucrari de reparatii curente; 
- Verifica zilnic starea instalatiilor electrice si a corpurilor de iluminat din saloane, birouri, 

ateliere, cabinete, etc.; I 

- Verifica si mentine in stare de functionare tablourile electrice; 
- Stabileste cauzele degradai-ii sau distrugerii instalatiilor electrice si a utilajelor, si propune 

masuri corespunzatoare; : 
- Intocmeste grafic si respecta privind revizia tehnica a aparatelor metrologice din unitate , 

face propuneri ori de cate ori de cate ori este nevoie de revizia acestora. 
- Stabileste materialul pentru intretinere; 
- Urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii verificand cantitativ si calitativ 

lucrarile executate de constructor facand parte din comisia de receptie; 
- Raspunde de gestionarea aparaturii si a obiectelor de inventar, precum si de consumul 

judicios al materialelor necesare pentru intretinerea aparaturii electrice si instalatiilor de iluminat; 
- Propune casarea,mijloacelbr:fixe a obiectelor de inventar si a instalatiilor electrice care au 

grad de uzura ce detennina casare1 lor; " 
- Respecta, urmareste modul cum este utilizata energia electrica si paiiicipa lunar împreuna 

cu delegatul RENEL la citirea contoarelor 
- Respecta normele de protectia muncii, sţcuritate si P.S.l. 
- Aduce la cunostinta magerului orice urgenta constatata si face propuneri de remediere a 
' I • 

acesteia; I · 

- Raspunde de buna functionare a centralei termice, spalatorie, bucatarie si statia de pompe 
din punct de vedere electric ; I · ! , li I 

- Inlocuieste ori de cate ori este nevoie colegii din compaiiiment ; 
- Participa la lucrarile de intretinere si curatenie din curtea spitalului si zonele verzi-; 

. . - ,R_aspunde de executarea '1tuturor sarcinilor trasate de seful ierarhic sau conducatorul 
111st1tutJe1 ; 

- Respecta normele de prote~tia muncii, securitate si P.S.l. 
- Raspunde de executarea ;tuturor sarcinilor trasate de seful ierarhic sau conducatorul 

institutiei; 
- Respecta programul de lucru, ordinea si disciplina la locul de munca; 
- Respecta regulamentul de ordine interioara al spitalului 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015; 
- lsi insuseste si respeca Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; ! 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 

I fENTRAţA TERMICA 

Art. 165. - Atributiile muncitorului calificat in meseria de fochist 
- Cunoaşte regulile de exploatare a utilajelor deservite; 
- Efectueaza ]ucrari ajutato1}re la instalatii , curata agregatele de depuneri calcaroase prin 

montari si demontari, regleaza si intretine aparatele automate pentru protectia motoarelor electrice 

; - Trebuie sa cunoasca cauJele care 'pot :prea deranjamente in functionarea instalatiilor si 
modalitatile de remediere, scheina instalatiei 'deservite si executarea lucrarilor de reparatie 
necesare ; . I 

- Participa la intocmirea nec~sarului de materiale si piese de schimb necesare pentru centrala 
termica; I 

- Urmareste efectuarea regulata a analizei apei ; 
! 
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- Raspunde de curatenia la ]~eul de munca si de buna gospodarire a centralei termice ; 
- Consemnează în registrul Ide tură, data şi ora predarii-preluării schimbului,modul cum au 

funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora; 
- Nu are voie sa paraseasca centrala termica pe timpul functionarii si nu permite accesul 

persoanelor straine in centrala termica ; 
- Raspunde de gestiunea inventarului din centrala termica, si a materialelor de intretinere 

consumate in scopul bunei functionari a centralei; 
- Raspunde de paza si securitatea locului de munca in orele de serviciu; 
- Respecta normele de protectia muncii, securitate si P.S.I. 
- Raspunde de executarea , tuturor sarcinilor trasate de seful ierarhic sau conducatorul 

institutiei; : 
- Respecta programul de lucru, ordinea si disciplina la locul de munca; 
- Respecta regulamentul de ordine interioara al spitalului 
- Responsabilitati privind sistemul d~ M<1nagement al Calitatii : 
- Respecta cerintele standartlului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I 

- Isi insuseste si respeca Procedurile si Instructiunile Sistemului de 
- Management al Calitatii, aplicabile postului sau; 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 166. - Atributiile munditorului necalificat 
- Efectueaza toate 

0

lucrarile de intretinere,1 curatenie si amenajare a zonelor verzi, a aleilor si 
curtii spitalului ; I ' I !' 1 

. 

- Executa si alte lucrari necalificate, cum ar fi : manipularea de materiale in actiunile de 
aprovizionare a spitalului (incarcare, descarcare., stivuire, aranjare) etc. ; 

A 
• I 

- re o tmuta corespunzatoare ; 
- Respecta normele de igienk, protectia muncii, PS!; 
- Raspunde de sarcinile pe care le executa ; 
- Respecta intocmai programul de lucru, ordinea si disciplina in unitate ; 
- Executa orice alte sarcini primite din paitea conducerii unitatii ; 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; 
1 

- lsi insuseste si respeca Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; : 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 167. - Atributii!e arhivarului 

Compartimentul Arhivi este org1nizat si fµnctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr 
16/1996 Legea Arhivelor Naţiona)e (republicare): · 

- Răspunde de arhiva spitalului, pastrarea si ordinea documentelor existente in arhiva; 
- Sa arhiveze sistematic si sa verifice materialele date spre arhivare, adica sa fie capabil sa 

gaseasca rapid documentele depuse in arhiva.; 
- Respecta Regulamentul de! ordine interioara si Regulamentul de organizare si functionare 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerinte]e standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute in Manualul Sistemului 

de Management al Calitatii ; I 
1 1

' I 

- Isi insuseste si respecta Procedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; i . 

- Cunoaste Politica referitoate la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
Art. 168. - Personalul din spălătorie are urmatoarele atributii principale: 
- asigurarea integritatii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care sa raspunda 

de corecta conservare si manipulare a întregului inventar; 
- administrarea si gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale si gospodaresc 

primite in dotare de la magazia spitalului; 
- primirea din sectii, laboratoare si alte compaitimente de lucru a spitalului a echipamentului 

si cazarmamentul folosit (murdar); 
- eliberarea, in schimbul obiectelor murdare, a unei cantitati egale cu cea predata de obiecte 

curate si in buna stare; ' 
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- efectuarea dezinfectiei, spalarii, repararii, calcarii si pastrarii întregului echipament si 

cazarmament al spitalului; , 
- trierea irwentarului moale în vederea casarii celui uzat, cu conditia incadrarii în cotele 

maxime de înlocuire; ' 
- depozitarea inventarului 111oale propus casarii, pana la scoaterea lor definitiva din uz; -

înlocuirea bonului de consum pentru compl,etarea baremului scos din uz; 
- asigurarea circulatiei obi~ctelor de inventar moale echipament gospodaresc -asigurarea 

întocmirii bonurilor de predare-transfer 
- restituire in situatia în care nu se poate returna sectiilor o cantitate egala de echipament cu 

cea primita spre spalare; I 

- organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control 
periodic, cel putin o data pe luna, pentru a se de.termina situatia faptica; 

- asigurarea functionalitatii inasinilor;de spalat, storcatoarelor si uscatoarelor, semnaland 
- serviciul adniinistrativ si atelierului de reparatii 
- intretinere eventualele deficiente survenite in functionarea lor; 
- trierea si asigurarea repararii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului; -

asigurarea aprovizionarii cu mat~riale necesare spalatului rufariei conform normelor de consum 
stabilite pe unitate; I 

- asigurarea intretinerii starii igienico-sanitare a spatiilor de munca si a utilajelor; 
- respectarea normelor PS!; ; 
- asigurarea efectuarii instructajului PS! si de protectia si securitatea in munca, 
- Preia lenjeria murdară în camera de primire, care este transportată în saci; 
- La activitatea de spălare, personalul va respecta instrucţiunile de lucru privind procesul de 

spălare şi dezinfectare a lenjeriei;; 
- Asigură ca lenjeria să fie călcată şi împachetată având în vedere ca inscripţionarea sa să fie 

vizibilă în partea exterioară; : 
- Asigură distribuirea către secţiile spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit, 

ambalată în saci; , . I • , . 
- Raspunde de gestiunea magaziei cu 111ate1hie moi din cadrul spalatoriei ; 
- Tine evidenta stricta a intrarilor si iesirilor de materiale din spalatorie ; 
- Executa toate lucrarile d~ spalare, uscare si calcare a lenjeriei conform normelor in 

vigoare; i · 
- Urmareste respectarea ordinii si curateniei in spalatorie ; 
- Respecta normele de igienh, protectia muncii si PS! 
- Respecta regulamentul de brganizare si funcionare si regulamentul intern 
Responsabilitati privind Sist,emul de Management al Calitatii : 
- Respecta cerintele standardului SR EN ,ISO 900I:2015; 
- lsi insuseste si respeca Prqcedurile si lnstructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 

aplicabile postului sau; I . · 
- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 

Art. 169. - Organizare 

I 

! 

BLOCUL ALIMENTAR 

Activitatea de pregătire a alimentaţiei se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, 
dimensionat, amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia. 
Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

- bucătăria propriu-zisă; , 
- spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 
- cameră pentru curăţat, spăl,atşi prelucr~t iarzavatul; 
- cameră pentru păstrarea aqmentelorPentru o zi; 
- spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie; 
- spaţiu pentru depozitarea ".eselei din bucătărie; 
- oficiu pentru distribuire hranei. de la bucătărie în secţii; 
- vestiar pentru personalul blocului alimentar; 
- grupul sanitar -camere frigbrifice -magazii de alimente; 
Blocul alimentar este dotat cu un număr suficient de vesela, tacâmuri, recipiente metalice 

I ! . ! ii 1 
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pentru colectarea rezidurilor culinare si menajere, ştergare pentru vesela, materialul pentru 
intretinerea curateniei si substanţe dezinfectante necesare., 
Spaţiile vor fi utilate, luminate şi yentilate corespunzător. In blocul alimentar se stabilesc şi 
respectă circuite distincte pentru aJimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, 
respectându-se procesul tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucişările 
între fazele salubre şi cele insalubre • '· 
Pentru a se evita alterarea aliment:elor, se recomanda ca aprovizionarea cu alimente perisabile, sa 
se facă zilnic sau pentru unele produse, cel mult 2-3 zile. Aprovizionarea cu alimente neperisabile, 
se poate face pentru intervale mai!mari (7-1 O zile) sau chiar mai mult; Atributiile blocului 
alimentar din Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea se completeaza cu normele tehnice 
privind alimentatia bolnavilor diri spitale,cu specificarea ca prepararea hranei se realizeaza intr-o 
alta locatie cu care spitalul are contract de inchiriere si care respecta circuitele descrise mai sus. 

Art. 170. - Atributiile Dieteticianului: 
- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
- realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
- controlează modul de respectare a. normelor de igienă privind transportul şi circuitele 

pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; 
- controlează distribuirea alimentatiei la bolnavi, 
- calculează regimurile alim1entare 'şi verifi~ă respectarea principiilor alimentare; 
- întocmeşte zilnic lista cu ~limentele' şi cantităţile necesare; 
- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
- totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia 

de observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi 
cantităţile necesare pentru fiecare :dietă; · • 

- răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente; 
- controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
- organizează activităţi de e\lucaţie pentr~' sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 
- alte atributii specifice; I · ; 

Art. 171. - Atributiile cu caracter general ale personalului din blocul alimentar 
- Personalul din blocul alirnentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigaţii 

de laborator confonn controlului /nedical periodic anual şi legilor în vigoare. 
- Personalul are obligaţia de a-şi însuşi întrucţiunile privitoare la igiena de la locul de 

muncă. · 
- Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 
- Va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le 

execută, pe toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat zilnic sau in decursul 
zilei ori de câte ori este nevoie. 

- Se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe. 
- Se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al 

alimentelor. · ' 
- Nu se va lăsa focul aprins nesupravegheat. 
- Se recomandă îndepărtard bijuteriilor în timpul procesului de preparare a alimentelor. 
- Asistenta dieteticiană are! obligaţia de •'a controla starea de sănătate a personalului din 

bucătărie la intrarea în serviciu (leziuni cutanate, tulburări digestive, febră,etc). 
- Este interzisă manipularea'alimentelor de către orice personal din afara blocului alimentar. 
- Se interzice intrarea în săli,le de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 
- Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 
- Este interzisă păstrarea aljmentelor preparate în vase descoperite, precum şi amestecarea 

celor rămase cu cele proaspăt pregătite. • ,: , 
- Este obligatoriu recoltare~ probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora şi 

felul alimentelor. Probele se vor ţine la frigider timp de 48 de ore. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2015, prevazute in Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; I 

- Isi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; , 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
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Art. 172. - Atributiile munLorului calificat in meseria de bucatar 
- Primeste alimente distribuite de gestionarul magaziei de alimente si <lupa caz de la 

bucatarul care a ridicat alimentele din magazia unitatii; 
- Verifica calitatea si cantitatea lor si raspunde de corecta pastrare a acestora; 
- Asigura pregatirea mancarurilor cu respectarea prescriptiilor dietetice; 
- Raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mancarurilor; 
- Participa la curatarea zarzavaturilor pentru a asigura servirea la timp a mesei; 
- Verifica lista zilnica de alimente; 
- Efectueaza verificarea alimentelor gata pregatite, îngrijindu-se de masa de proba pentru 

control si urmareste ca probele sa:fie luate din alimentele pregatite si servite bolnavilor; 
- Raspunde de corecta impartire a mancarii pe portii; 
- Raspunde de restituirea cli forme legale la magazine a alimentelor nepreparate si care au 

ramas nefolosite; ' I , ' , " 

- Asigura respectarea cerintelor igienico-sanitare in bucatarie si dependintele bucatariei; 
- Nu permite intrarea persoanelor straine in bucatarie; 
- Poate face parte din comis/a de receptie calitativa a alimentelor; 
- Raspunde de inventarul di11 bucatarie, ingrijeste si asigura corecta lor folosire; 
- Pentru neexecutarea sarcipilor, atributjilor sau exercitarea lor necorespunzatoare se vor 

aplica prevederile codului muncii) , ; ' , 
- Se interzice parasirea locului de munca fara aprobare ; 
- In caz de imbolnavire sali evenimente deosebite are obligatia de a anunta conducerea 

institutiei in 24 de ore i 

- Propune masuri pentru im~unatatirea activitatii 
- Respecta regulamentul inţem si regulamentul de organizare si functionare -Participa la 

formele de instruire profesionala organizate de .imitate -Aplica si respecta normele de SSM si PS]. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

- Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute în Manualul Sistemului 
de Management al Calitatii ; ' 

- lsi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, 
aplicabile postului sau; , 

- Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 

CONSILIILE SI COMISIILE CE FUNCTlONEAZĂ IN CADRUL SPITALULUI 
. ' I : . i , 

I Consiliul medical 
Art. 173. - Componenta 1 

Consiliul medical este constituit în baza art. 186 din Legea nr. 95/2006,cu modificările şi 
completările ulterioare şi este c01npus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi are ca 
preşedinte pe directorul medical. I , 

Art.174. - ATRIBUTULE CONSILIULUI MEDICAL 
- evaluează necesarul de ser~! icii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 

pentru elaborarea: : 
► planului de dezvoltare a spjtalului, pe perioada mandatului; 
► planului anual de furnizarejde servicii medicale al spitalului; 
► planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 
medicale, medicamente şi materiale sanitare in limita bugetului estimat; 

- face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al spitalului, intarirea disciplinei economico-financiare; 

- pai1icipă la elaborarea Regulamentului de Orgai1izare şi Funcţionare şi a Regulamentului 
Intern ale spitalului; , 

- desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor 
medicale desfăşurate în spital, inclusiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de 
servicii în cadrul spitalului sau în Ambulatoriul acestuia; 

- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
- prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

, . I , i i , 
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- stabileşte reguli privind kctivitatea profesională, protocoalele de practică medicală la 
nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 

- imbunatatirea standardeloţ clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii 
medicale de calitate in scopul cresterii gradµlui de satisfactie a pacientilor; 

- elaborează planul anual :de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale si serviciilor 
hoteliere furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare Managerului; 

- înaintează Managerului :propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 
activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

- monitorizeaza si evaluea:z!a activitatea medicala desfasurate in spital in scopul cresterii 
perfonnantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 

- evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/ laborator/compartiment şi face 
propuneri Comitetului Director pe'ntru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

- evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura 
şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

- participă la stabilirea fişei dr posturilor personalului medical angajat; 
- înaintează Managerului pfopuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 
- face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate Ia nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
- reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi 

facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul .Medicilor din România; 
- răspunde de acreditarea p'ersonalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în c·onformitate cu legislaţia în vigoare; . 
- analizează şi ia decizii în ~ituaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

·.cazuri foaite complicate care necekită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc); 
- participă, alături de Man~ger, la 'organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi în alte situaţii speciale; 
- stabileşte coordonatele principale privind consumul edicamentelor la nivelul spitalului, în 

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la 
medicamente; i 

- supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale,drepturile pacientului, constituirea 
arhivei spitalului; · : I 

1 

- avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii; 

- creaza cadrul organizatoric pentru abordarea cazurilor complexe, constituie echipe 
multidisciplinare privind ingrijir~a pacientilor cu patologii complicate, care necesita îngrijiri 
medicale complexe; · 

Art. 175. - Procedura de lucru a consiliului medical 
Modul de desfăşurai·e a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în vigoare 

în domeniul sanitar. ' 
Activitatea desfăşurată de Consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de 

şedinţă, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre ştiinţă managerului unităţii. 

' 

CONSILIUL ETIC 
Art.176. - COMPONENTA 
Se constituie consiliul etic c6nform art;J 86 din Legea nr.95/2006 cu modificările si 

completările apărute,şi este format!potrivit prevederilor OMS nr.145/2015 din 5 membri, pentru o 
perioada de 3 ani, având următoarea componenţă: 

În cadrul unităţilor sanitare 11ublice cu paturi, altele decât cele cu statut de spital clinic, 
universitar şi institut, consiliul de ~tică este alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare: 

a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 
b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali .d.in spital; 

I : : li i 

I 
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c) un consilier juridic sau un reJ,rezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, 
desemnat de către managerul unităţii sanitare; 

d) un reprezentant ales al asociaÎii)or de Raciepţi. 
(2) Excepţie de la prevederile alin. '(1) sunt unităţile sanitare cu personal medico-sanitar format din 

mai puţin de 20 de persoane, în cazul acestora consiliul de etică fiind alcătuit din 5 membri. Acesta 
are următoarea reprezentare: I , 

a) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 
b) un reprezentant ales al asisteriţilor medicali din spital; 
c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului, cu studii 

superioare, desemnat de către mar1agerul unităţii sanitare; 
d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 
(3) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin 

decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică. 
( 4) Membrii consiliului de etică'beneficiază cu·-prioritate de instruire în domeniul eticii şi 

integrităţii. , 
A I 

In urma derulării procedurii
1

de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii care au 
obţinut cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc 
calitatea de membri supleanţi. I ' . , I 1, 

Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se 
finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a 
managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale 

Art.177. - ATRIBUTU I , 

(I) Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele: 
a. promovează valorile etic~ în rândl\l peţsonalului medico-sar1itar, auxiliar şi administrativ al 

unităţii sanitare; I ' , ' , 
b. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului 

adoptarea şi implementarea măsu~ilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; 
c. formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente 

d . - I e etica; 
1 

d. analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face 
propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; · 

e. formulează punct de vedere etic consultativ, Ia solicitarea comitetului director al unităţii 
sanitare; 

f. analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea 
profesiei medicale. În situaţia în c~re un cadru medico-sar1itar reclamă o situaţie de dubiu etic ce 
vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico
sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; 

g. primeşte, din partea manlgi,:rului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. 
h. analizează cazurile de în~ălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient

cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare; 
i. verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile 

pacienţilor prevăzute în legislaţia 1pecifică, pe baza sesizărilor primite; 
j. analizează sesizările persbnalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri 

I A 

săvârşite de către pacienţi5 sau superiori ierarhici„ ln măsura în care constată încălcări ale 
drepturilor personalului, propune \llăsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; 

k. analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete 
de soluţionare; I 

1. emite avize referitoare !a incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului 
ordin; ! 

111. emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 
n. asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poatiă răspunderea punerii în 
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aplicare a soluţiilor propuse; 
o. aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 
p. înaintează către organele'abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor 

către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale 
de obţinere a unor foloase, în 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 infracţiuni, dacă acestea mi au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare 
sau de către petent; . j , . 

r. aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 
s. redactează Anuarul etic, bare cuprlnde 'modul de soluţionare a speţelor reprezentative din 

cursul anului precedent. Anularul 'etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un 
manual de bune practici la nivelul; unităţii sanitare respective; 

t. analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de 
feedback al pacientului. I . 

(2) Consiliul de etică poate 
1
solicita do·c· um. ente şi informaţii în legătură cu cauza supusă 

!. ! 

analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei 
prezentate. I · · 

Art. 178. - PROCEDURA DE LUCRU 
l. Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză 

de urgenţă, la convocarea manage~ului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii 
acestuia. i 

2. Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă 
prin votul secret al membrilor prezenţi. 

3. Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii consiliului de 
etică, inclusiv preşedintele de şedipţă. · 

4. Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puţin o 
zi înainte de întrunire. În cazul absenţei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezenţa 
membrului supleant respectiv. : , 

5. Deciziile se adoptă prin ~ot secret, cu 1;1ajoritate simplă. ln cazul în care în urma votului 
membrilor consiliului de etic.ă se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv. 

6. Exprimarea votului se pokte face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în 
cadrul şedinţei consiliului de etică. 

7. În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care 
aparţine unul dintre membrii consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către 
supleant. În cazul în care şi supleahtul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se 
recuzează, speţa fiind soluţionată far.ă paiticiparea celor doi, cu respectarea cvorumului. 

8. La fiecai·e şedinţă a consiliului de etică 1 s'e întocmeşte un proces-verbal care reflectă 
activitatea desfăşurată şi deciziile \uate. 

9. Consiliul de etică asigurălconfidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după 
soluţionarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii consiliului depun 
declaraţia prevăzută în anexa nr. 6! Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al consiliului 
de etică atrage răspunderea confortu reglementărilor în vigoare. 

I O. Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului in vederea luarii masurilor ce se 
impun in confonnitate cu legislatia in vigoare. 

COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATEINMUNCA 
Art. 179. - Atribuţii : : 
- aprobă programul anual de:securitate şi sănătate în muncă; 
- urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor 

lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
- urmăreşte modul în care se! aplică şi 1 se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
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sănătatea în muncă; 
- analizează factorii de risc I de accid. entare. şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile 

de muncă; · ! ! I' ' 
- analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
- efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; -

efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă; I 

, -_informează inspectoratele Ide prote~ţie ~ ·muncii despre starea protecţiei muncii în propria 
umtate, 1 1 . 11 1 , 

- realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări 
ale procesului de producţie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc .. ), 
cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii; 

- dezbate raportul, scris, prţzentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 
acţiunile care au fost întreprinsei şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de 
protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat 
inspectoratului teritorial de protecţie a muncii; 

- verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual 
de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 

- verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de 
muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă; 

- comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate 
în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni; 

- comitetul de securitate şi fanătate în muncă desemnat analizează factorii de risc pe fiecare 
sector de activitate în parte şi întocmeşte I instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate a muncii 
fiecărui sector de activitate în part1e. 

Art. 180. - Modul de lucru al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă este urmatorul: 
- se va întruni cel puţin o daţa pe trimestru şi ori de cate ori este necesar; 
- ordinea de zi a fiecărei întruniri se stabileşte de către preşedinte, cu consultarea 

reprezentanţilor lucrătorilor, si este transmisa membrilor comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă, inspectoratului teritorial llde munc.a cu. , cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru 
întrunirea comitetului. · · · I I' ! 

- comitetul de securitate si sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin ' . . 
jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

- comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor prezenţi. I · 

- secretarul comitetului de: securitate si sănătate în muncă convoacă în scris membrii 
comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilită. 

- la fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un 
proces verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului care va fi prezentat spre viză 
managerului spitalului. 

- secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial 
de muncă, în termen de I O zile: de la data întrunirii,o copie a procesului -verbal încheiat. -
secretarul comitetului de securitate si sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului -
verbal încheiat. ' 

I 

COMITE'IITJL PENTRU SITUATU DE URGENTA 
Art. 181. - Comisia de pre~eriire a situatiilor de urgenta, constituita conform Ord. M.l. nr. 

1995/1160/18.12.2005, are urmatoarele atributii: 
- Pregateste, organizeaza si conduce activitatile referitoare la pregatirea, protectia, limitarea 

si inlaturarea unnarilor dezastrelor pe teritoriul spitalului; 
Actiunea se desfasoara in concordanta cu celelalte masuri din acest domeniu în cadrul 

sistemului teritorial în strinsa colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele normative in 
vigoare. I . • i : 

Art.182. - Componenta comisiei se slabi.Ieste prin Decizie data de managerul spitalului. 

! 
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CELULA DE URGENTA, 
Art.183. - Constituita conform Ord. M.l. nr. 1995/1160/18.12.2005 are urmatoarele 

atributii: ! 

- Planifica organizarea si cohducerea unitara a actiunilor tehnice si organizatorice, preventive 
si de gestionare a situatiilor de urgenta specifice in vederea limitarii efectelor pe care le produc 
acestea; 1 

- Mobilizeaza fortele necesare pentru apararea împotriva pericolului, convoaca in situatii de 
urgenta întregul personal angajat care nu este la serviciu in perioada respectiva, emite decizii in 
acest sens. 

Art. 184. - Celula de urgenta se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea 
nemijlocită a conducătorului instituţiei, 1n calitate de preşedinte. 

Din acesta fac parte un număr variabil de membrii numiţi dintre şefii de sectii, şefii 
birourilor din organigramă, care îndeplinesc funcţii de sprijin 1n gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
consultanţi, precum şi conducători ai punctelor de lucru care prin specificul activităţii, constituie 
factori de risc potenţial generatori jde situaţii de urgenţă. 
Celula de Urgenţă se înfiinţează 1~ spopul îndep,linirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă în 
situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea 
răspunsului în astfel de situaţii. ' 

Art. 185. - Atribuţiile specifice ale celulei de urgenţă sunt: 
(1)- ln perioada pre dezastru (potenJiale situa/ii de urgentă): 

- identifică şi monitorizează· sursele potenţiale ce. pot genera situaţii de urgenţă din 
competenţa Spitalului; I , ! , 

- organizează culegerea de it1formaţii şi fluxul infonnaţional - decizional; 
- analizează şi avizează Plal)urile pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 
- informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 

(Centrul Operaţional), privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa 
• ~ •• I 

amenmţaru acestora; I 

- informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă; 
- coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de 

urgenţă; ' 
- elaborează Planurile anuale de activităţi şi. de pregătire pentru intervenţie şi Extras din 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Local pentru 

Situaţii de Urgenţă. ' 
(2)- Jn timpul dezastrului(apariţi~i situaţiilor de urgenţă): 

- informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (Centrul 
Operaţional), privind apariţia situ~ţiilor de 1:1rgenţă; 

- analizează informaţiile prjmare despre I situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a 
acesteia; ! 

- declară starea de alertă la J'\Îvelul Spitalului; 
- pune în aplicare măsurile prevăzute , în Planul de intervenţie (pe tipuri de riscuri 

identificate), funcţie de situaţia concretă din zonă; . 
- evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în clinicile şi secţiile clinice, 

stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 
- dispune constituirea unuil grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau 

specialişti în domeniu, care să se :deplaseze în zona afectată pentru informare şi luare de decizii, 
precum şi pentru coordonarea nerqijlocită a acţiunilor de intervenţie; 

- dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei 
din zonele ce pot fi afectate; ! 

- dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate; 
- informează Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă asupra activităţii desfăşurate; 
- stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale; 
- asigură evacuarea personalului, bolnavilor, aparţinătorilor şi bunurilor din zonele afectate; 

(3)- ln perioada post - dezastru: 
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- desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a obiectivelor 
(zonelor) afectate; _ 

- organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi 
pagubelor produse; 

- analizează cauzele producerii situaţiilor de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi 
limitare a efectelor; , 

- asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, 
acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare; 

- analizează docu1nentaţiilel P_ rivind, acsrdarea fondurilor necesare pentru lucrările de 
refacere; : - ' : 

- reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe. 
Echipa de înştiinţare - alarmare având unnătoarele atribuţii: 
- transmiterea la ordin a mesajelor de avertizare şi alarmare a salariaţilor societăţii, a 

modului de acţiune şi măsurile ce Se iau în cadrul societăţii ; 
- execută alte ordine ale şefu/ui celulei de urgenţă, care privesc întregul personal. 
Echipa de prevenire, cercetare, obse,:var~ şi intervenţie în caz de incendiu având următoarele 

atribuţii: j : •· ' ' 

- monitorizarea direcţiei de poluare a norului toxic; 
- în cazul evacuării, marcarea zonelor, a drumurilor contaminate; -
- cercetarea întergului perin1etru al instituţiei pentru a preîntîmpina intoxicarea cu amoniac 

sau clor a unor persoane (persoane intoxicate în stare de inconştienţă); 
- verifică starea clădirilor şi a instalaţiilor; 
- izolează prin benzi de avertizare clădirile care prezintă pericol de cădere, respectiv 

instalaţiile care prezintă pericol de:explozie sau accidentare; 
- verifică dacă există persoane blocate sau aflate sub dărămături; 
- participă la stingerea unor incendii apărute; 
- execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal; 
- informează permanent seful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate. 
Echipa de deblocare, salvar~-evacuare având următoarele atribuţii: 
- ajută la evacuarea personalului din zonele afectate; 
- acţionează pentru salvarea! persoanelor aflate sub dărămături sau blocate şi transportarea 

lor in locurile sigure stabilite prin ~lanul de 'evacuare; -
- verifică dacă există victime; 
- acţionează pentru deblocarea căilor de comunicatii; 
- execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal; 
- informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate. 
Echipele energetică- instal6ţii având următoarele atribuţii: 

I 

- oprirea utilitătilor: gaz metan, energie electrica ,apă, energie termică, instalaţii, dacă este 
cazul; I : ! . !' 1 

- verifică starea reţelelor I : gaz metan, energie electrică , apă,energie termică, 
telecomunicaţii; I 

- execută alte ordine ale şefu/ui celulei de urgenţă, care privesc întregul personal; 
- informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate. 

Echipa sanitară având următoarele atribuţii:. 
- prezentarea la sediul spitalului, secţiei, imediat ce au fost anunţaţi de producerea unei 

situaţii de urgenţă; ' 
- acordarea primului ajutor răniţilor; 
- anunţarea SMURD în situaţii mai grave,dacă este nevoie de intervenţia medicilor; 
- informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situatia celor răniţi sau intoxicaţi şi 

de măsurile luate. ; 
Art. 186. - Atribuţiile personalului pe linie de situaţii de urgenţă 

MANAGERUL: • 
- este Seful celulei de urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgentă şi 
membru în Comitetul Local pentrJ S/tuaţii de Urgenţă; 
DIRECTORUL MEDICAL: I . 
- este Vicepreşedinte şi Responsabil deblocare-salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgenţă din 
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cadrul structurilor pentru manage~entul Situaţiilor de urgenţă. 
DIRECTORUL FINANCIAR CQNTABIL

1

: ' 

- este Vicepreşedinte, Responsabil achiziţii, rechiziţii în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul 
structurilor pentru managementul ;situaţiilor de urgenţă. 
ASISTENTUL SEF SPITAL: I ' 
- este Vicepreşedinte, Sef echipă sanitară în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru 
managementul Situaţiilor de urge~ţă. . , . : : 
ŞEFUL COMP ARTIMENTULUj ACHIZIŢII PUBLICE: 
- este Membru, Responsabil aprovizionare medicamente şi materiale sanitare în cadrul Celulei de 
Urgenţă din cadrul structurilor pel/tru managementul Situaţiilor de urgenţă. 
ŞEFUL DE SECŢIE/ COMP ARŢIMENTE I LABORATOARE I FARMACIST: 
- sunt Membrii în cadrul Celulei d.e Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor 
de Urgenţă. · 
ŞEF COMPARTIMENT ADMINISTRATIV: 
- este Membru, Şef echipă deblocare salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul 
structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă. 
SEF SERV. RUNOS ,l.T.: 
- este Şef echipa de înştiinţare - alannare din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de 
Urgenţă. ; 
CADRU TEHNIC PSI: i 

- este Şef de echipa de prevenire, cercetare, observare şi intervenţie în caz de incendiu din cadrul 
I , . , 

structurilor pentru managementul f iţuaţiilor de Urgenţă. 

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ŞI FARMACOVIGILENŢĂ 
Art. 187. - Are următoarei!, componenţă: director medical, reprezentanti sectie / 

compartimente, farmacist. I . , 

Art. 188. - Nominalizarea se face prin decizie manageriala 
Art. 189. - Atribuţiile comisiei medicamentului sunt următoarele: 

I. stabileşte coordonatele pri?cipale privin~1consumul de medicamente şi materiale sanitare la 
nivelul spitalului , în wderea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a reziste1iţei la medicamente; 

2. stabiieste prioritatile in ceea ce priveste politica de achizitii de medicamente/materiale 
sanitare. I 

3. necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia 
medicamentului, avizata iri aceasta privinta, propuneri ce vor fi inaintate spre aprobare catre 
Consiliul medical. ' · 

4. stabilirea unei liste de mect'icamente de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile 
în fannacia spitalului, specifice fiecărei secţii,determinata pe rationalitatea incidentei 
cazuisticii generale pentru raţionalizarea si eficientizarea utilizării lor în practica medicală. 

5. stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru 
cazuri bine selecţionate şi documentate medical. 

6. verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a preveni 
disfuncţiile în asistenţa medicală; 

7. verificarea ritmică a cheltµielilor pentru medicamente/materiale sanitare şi analiza lor în 
funcţie de raportarea lunară a· situaţiei financiare; 

8. elaborarea de ghiduri terap'.eutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 
naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale/când se va impune; 

9. comisia poate solicita ra11oarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de 
medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare; 

I O. comisia poate dispune într~ruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul 
când acel tratament se consideră inutil. 

11. Comisia medicamentului poate analiza'' 'oricând necesarul şi opo1tunitatea achiziţiei de 
medicamente/materiale sanitare, urmâ1id a face propuneri consiliului medical vizând 
eficienţa utilizării fondurilor publice. 

12. inaintează Consiliului med/cal propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de 
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achiziţii publice de medidamente şi mlieriale sanitare a necesarului fundamentat în urma 
evaluării şi analizei cazuisticii. 

13. analizează consumul de medicamente pe secţii si pe spital; 

14. elaboreaza propriul reguliment de organizare si functionare cu respectarea prevederilor 
legale; i 

15. punctele de vedere ale comisiei medicamentului sunt adoptate in strategia de dezvoltare a 
spitalului; · 

COMISIA DE TRANSFUZII SI HEMOVIGILENTA 
Art. 190. - Comisia de transfuzie si hemovigilenta din cadrul spitalului este constituita 

conform prevederilor Ordin MS: nr. 1224/2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea 
unitatii de transfuzie sanguina din:spitale. 

Art. 191. - Componenta comisiei de transfuzie si hemovigilenta din spital este urmatoaJ'ea: 
a) medicul coordonator al co1npartimentuh1i ATI din spital , care indeplineste functia de 

presedinte; . . I 1 , , ,;, , 

b) directorul medical; ' ' : 
c) reprezentanti ai principalelor sectii utilizatoare de terapie transfuzionala din spital (chirurgie 

generala, obstetrica ginecologie); 
d) fannacistul sef din spital; i 

e) un reprezentant al cţntrului de transfuzie sanguina teritorial; 
f) directorul financiar contabil. · 

Art. 192. - Responsabilitatile comisiei de transfuzie si hemovigilenta din spital : 
- monitorizarea nivelului de :asigurare' a securitatii transfuzionale la nivelul spitalului; 
- elaborarea si implementarea documentatiei necesare aplicarii in practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinica a sarigelui total si a componentelor sanguine 
- evaluarea nivelului de pr~gatire profesionala in domeniul transfuziei sanguine a tuturor 

categoriilor de personal implicate /n activitatea de transfuzie sanguina din spital; 
- monitorizarea utilizarii corecte a terapi~i' transfuzionale in sectiile spitalului; 
- organizarea si monitorizarea functionarii sistemului de hemovigilenta la nivelul spitalului 

si colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial in analiza reactiilor si incidentelor adverse severe; 
- elaborarea si implementarea, in colaborare cu responsabilul cu asigurarea calitatii din 

spital, a sistemului de calitate in unitatea de transfuzie sanguina din spital si la nivelul sectiilor, 
privind activitatea de transfuzie sanguina; 

COMISIA MIXTA DE ANALIZA DRG SI REVALIDAREA CAZURILOR INVALIDATE 
(ORDIN CNAS NR.412/2016) 

Art. 193. - Componenţa Comisiei de analiza D.R.G. este numită prin decizie internă de 
către manager. ; , I : · I . •· I, ' 

Art. 194. - Atributiile Comisiei de.analiza D.R.G. sunt: 
1. Analiza corectitudinii codificarii în sistem D.R.G ; 
2. Lunar face analiza FO nevalidate de SNSPMS si SlUl; 
3. Analizeaza in vederea revalidarii cazurile nevalidate, in vederea decontarii ulterioare. 
4. Face propuneri la CAS pentru revalidarea FO si prezinta solutii pentru reducerea 

numarului de cazuri revalidate; I · • 

5. Instruirea permanenta a llersonalului Il)~dical implicat în codificarea în sistem D.R.G. 
6. lmbunatatirea calitatii codificarii în sistem DRG la nivel de secţii; 
7. Urmarirea concordantei _între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu 

diagnosticul la externare; I . , 

8. Evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor şi a procentului pacienţilor cu intervenţii 
chirurgicale din totalul pacienţilor 1externati din secţiile cu profil chirurgical; 

9. Prezinta periodic informai·i conducerii spitalului privind concluziile analizelor facule si 
propuneri de imbunatatire a activitatii. 

Comisia D.R.G. se va întruni lunar/ori de cate ori este nevoie. 
Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei D.R.G. vor fi înaintate 

spre analiza Consiliului medical şi Managerului unităţii. 
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COMISIA DE ANALIZĂ A REZULTATELOR UTILIZĂRTI PROTOCOALELOR ŞI 
GHIDURILOR DE PRACTICĂ ADOPTATE ÎN SPITAL 

Art. 195. - Componenta:reprezentanti ai sectiei/compmtimentelor medicale din cadrul 
spitalului,nominalizati prin decizie manageriala: 

Art. 196. - Atribuţii: • 
- Identifică afecţiunile pentru care sunt necesare stabilirea de protoacoale în spital 
- Stabi)irea şi r~evalum·ea p9ri?,dică a ~r~tpcoalelor şi ghidurilor medicale 
- Se asigura de unplementarţa m practica a· acestora 
- Controlează periodic aplicarea în practică prin analiza FOCG şi a deciziilor diagnostic şi 

terapeutice ! 

- Colaborează cu şefii de secţii pentru respectarea ghidurilor medicale 
- Se intruneste semestrial I _ 

COMISIA DE ANALIZA A FOILOR DE OBSERVAŢIE 
Art. 197. - Componenţă: rJprezentanţi ai' sectiei/compartimentelor din spital, farmacist, 

reprezentant BMC, asistent coordonator 
Art. 198. - Comisia are ca ~cop analiza obiectivă a foilor de observaţie trimestrial, alese 

aleator după nr. FO dar să fie câte 5 pacienţi pentru fiecare medic curant. 
Se va urmări completare corectă ! informaţiilor în FOGS, susţinerea diagnosticelor menţionate la 
internare, de etapă (72 de ore) şi ;de externare; urmarea protocoalelor de investigaţii şi tratament 
ale spitalului. Se va urmări m1exa 1 pentru evaluare. Comisia se întâlneşte lunar sau ori de câte ori 
e nevoie. Convocarea se face de către secretariat la cererea directorului medical. 

Art. 199. - După, fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoştinţa 
medicilor secţiilor, directorului medical şi managerului spitalului. Se vor propune măsuri pentru 
remedierea erorilor. 

COMISIA PENTRU STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE: 
Art. 200. - Are Uflllătoarea ;componenţă: director medical-presedinte,reprezentant al sectiei 

OG,comp.ATI si farmacistul (membrii) 
Art. 201. - Atribuţii: I • . · i ] • · ' 

- trimestrial va verifica modul de păstrare a stupefiantelor, evidenţa, circuitul şi existenţa 
delegaţiilor la personalul care ridică şi transportă medicamentele. 

- conform planificării, prezintă conducerii Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 
informări privind respectarea legislaţiei, evidenţa şi gestionarea stupefiantelor. 

- consemnează în procesul-verbal toate constatările făcute şi va informa conducerea 
spitalului despre aceste constatări.I . , !: i 

COMITETUL DE SUPRA VEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR 
AsorIATE ASISTENTEI MEDICALE 

Art. 202. - Desemnarea nmninala a membrilor comitetului se propune si se stabileste de 
catre CD,iar numirea membrilor se stabileste prin decizia interna a managerului. 

Art. 203. - Atribuţii comitet: 
- organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; , 
- propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 

director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 
corespunzătoare a planului mmal de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

- elaborează şi supune spre ;aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

- organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, anual, un studiu de prevklenţă de i moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a 
consumului de m1tibiotice din spit!J; · 

- organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 
infecţiilor asociate asistenţei medibale; 

- organizează activitatea se;rviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

I 
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şi 1erularea activităţilor cuprinse în planul anual de 
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

- propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 
urgenţă, în c.azul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

- elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 
specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii 
internaţi;. j i i !; ! 

- întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei 
medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu 

aceasta; 1 - d I I .. I . I .. d h b 1·1 . 'b'I . - 1mp ementeaza meto o ogu e naţ10na e pnvm supraveg erea o I or trans1111s1 1 e ş1 
studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

- raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a rnunicipiului Bucureşti infecţiile 
asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe 
secţii; , 

- organizează şi participă Ia;evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin 
recoltarea testelor de autocontrol;: 

- colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganisrnelor 
patogene de la nivelul s.ecţiilor şi 'ico.mpartime. nte.lor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu 
risc epidemiologie major, pe. baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

- solicită trimiterea de tulpmi de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în 
conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul 
obţinerii unor caracteristici suplimentare; 

- supraveghează şi controle:;tză buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilităţii pentru instrumentarul şiimaterialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

- supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 
deşeurilor periculoase rezultate dirt activitatea medicală; 

- organizează, supravegheată 'şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 
circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 
învăţământul universitar, postuniv~rsitar sau postliceal; 

- avizează orice propunere alunităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 
- supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 

de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 
- dispune, după anunţarea · prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 
paraclinice necesare; 

- întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru 
evitarea riscurilor identificate în focar; 

- solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 
direcţia de sănătate pubHcă sau lţtstitutul Naţional de Sănătate Publică , centru regional la care 
este arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

- raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

Art. 204. - Comisia se {a întruni ori de cate ori este necesar dar nu mai putin de o data 
pe trirnestru. I i i: i 

I Comisii administrative 
COMISIE DE CONCURS LA ANGAJARE, COMISIE DE EXAMEN LA PROMOVARE SI 
COMISII DE SOLUŢIONARE A CONTESTATIILOR LA ANGAJARE SI PROMOVARE 

Art. 205. - Potrivit HGR 786/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind 
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' stabilirea principiilor generale de' ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,corespunzator 

functiilor contractuale si a critefiilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a. personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si Ordin 
869/2015 în cadrul unităţii noastre sunt constituite urmatoarele comisii: 

1- Comisia de concurs 1 

2- Comisia de solutionare a contestatiilor 
Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare 
a concursului, în condiţiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, 
respectiv comisia de soluţionare ,a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de 
concurs. 
Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu 
excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului 
pentru care se organizează concursul. 
Atât comisia de concurs, cât şi colnisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor 
un preşedinte, 2 membri şi un sectetar. 
Preşedintele comisiei de concu'rs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
desemnează din rândul membrilo~ acestora, pdn actul administrativ de constituire a comis.iilor. 
Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, 
de regulă, de către o persoană din cadrul compaitimentelor de resurse umane ale autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare a :concursului, acestea neavând calitatea de membri. 
Secretarul comisiei de concurs este şi secretar, ţi comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este 
numit prin actul prevăzut la alin. I · : · ! 1 

Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un reprezentant 
!;!I organizaţiei profesionale, în c01:idiţiile prevăzute de lege. 
In situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului scos la 
concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 
Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de 
unitate va nominaliza un reprezentant al orgai1izaţiei sindicale, care va avea rolul de observator în 
comisia de concurs. 
În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există sindicat reprezentativ, sindicatele 
semnatare ale contractului colectiv de muncă îşi vor desemna reprezentanţi în comisia de concurs 
în calitate de observator. 
Persoanele desemnate în comisi.ile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

o să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă 
pentru ocuparea căreia se organizJază concursu); 

o să nu se afle în caziirile de iiicompatibilitate sau conflict de interese. 
Nu poate fi desemnată în calitated de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare 
a contestaţiilor persoana care a ifost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost 
radiată, conform legii. I 

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. I , • 

Nu poate fi desemnată în calitate!\ de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare 
a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: 

o are relaţi.i cu caract~r patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele 
patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 

o este soţ, soţie, rudă I sau afin până la gradul al IV-iea inel usiv cu oricare dintre 
candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

o este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 
Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionai·e a contestaţiilor au obligaţia să 
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii 
dintre cele prevăzute la art. I O şi 1.1 (HG 286/2011) 
În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au 
obligaţia să se abţină de la paiticiparea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs. 
În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 (HG 286/201 l)actul 

S.P.O.G. - REGULAMENT DE ORG~NIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2019 Pagina 103 / 127 



SPITAWL Of OBSTETRICA- GINECOLOGIE BUFTEA 

-------------------------,-•~• ffl~!i<:~nJINU,~i/;/lii---~-~-~. -E•~•d-
administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică 
în mod corespunzător, în tennen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin 
înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art. 9 (HO 286/2011 ). 
ln cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 (HO 286/2011) se constată 
ulterior desfăşurării uneia dintre jlr</bele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se 
recalculează prin eliminarea eval~ării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict 
de interese, sub rezerva asigurării validităţii ,evaluării a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor comisiei de concurs. ; · 
În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor comisiei de concurs, procedura de .organizare şi desfăşurare a concursului se reia. 
Neîndeplinirea de către membrii domisiilor.de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei 
prevăzute la art. 12 alin. (2) se !sancţionează i potrivit Legii nr. 161 /2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în .exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
~e afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
In funcţie de numărul şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se 
organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs. 

Pentru concursurile de oc~pare a posturilor de medici, cf. art. 20 din OMS 869/2015 
Comisiile de examen/concurs vor fi formate din: 

► Pentru celelalte unităţi sanitare: 
1. preşedinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist 
primar ori, după caz,un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului; 
2. membri: 

► -medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist 
primar ori, după caz, un biolog, ' 

► biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului; 
► -medic primar în specialitatea po,stul\1i respectiv, medic dentist primar sau farmacist 

primar ori, după caz, un biolog,biqchimist; chirriist, cu grad prilicipal în specialitatea postului 
desemnat de către organizaţia profesională judeţeană din care face parte; 
3. reprezentantul ordonatorului de :credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare; 
4. secretar - medic, medic dentist, fannacist sau,, după caz, biolog, biochimist ori chimist. 

► Pentru unităţile sanitare 1publice din.subordinea administraţiei publice locale, din comisie 
' va face parte şi un reprezentant al direcţiei de săpătate publică din judeţul în care are sediul unitatea 

sanitară publică . I ! 
1
, 1 

► Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai direcţiei de sănătate publică, 
ai ministerului ori ai instituţiei cu fetea sanitară proprie, precum şi cei ai Ministerului Sănătăţii nu 
notează Cll,!]didaţii, având statut de

1

observator. 
► In situaţia în care în cadrul unităţii sanitare publice nu există specialişti în profilul 

postului scos la concurs, în comisi~ de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 
► Comisiile de concurs simt propuse de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat 

posturile Ia concurs şi sunt aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act 
administrativ al conducătorului acestuia, în termen de I O zile lucrătoare de la primirea propunerilor. 

Art. 206. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din: 
preşedinte - directorul medical al unităţii sanitare care organizează concursul; 
membri: 

► un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului 
respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal; 

► un medic primar, m~d/c dentist pdmar sau farmacist primar în specialitatea postului 
respectiv ori, după caz, un biolog, ţ,iochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către 
organizaţia profesională judeţeană 'sau a municipiului Bucureşti din care face parte; 
secretar-medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist. 

Art. 207. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţa sa un membru 
supleant pentru situaţia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei. 

Art. 208. - Comisia de conctil rs are urmat~nele atributii principale: 

!! I 
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selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 
stabileste subiectele pentru proba ~crisa; 
stabileste planul interviului si realizarea interviului; 
instruieste _candidatii înainte del i~ceperea p1~belor de evaluare privind regulile desfasurarii 
concursulu1, i · ; 11 1 

noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului 
transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor. 
preda contestatiile candidatilor pejbaza de proces-verbal comisiei desemnate pentru solutionare, 
punerea la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor a tuturor documentelor necesare 
analizarii si solutionarii acestora. ! 

stabileste clasificarea candidatilor; 
Art. 209. - Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: 

solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a concursului, 
deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive si sunt transmise secretariatului 
comisiei pentru a fi comunicate candidatilor. 

Art. 210. - Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale: 
preia dosarele de concurs depuse de candidati 
urmareste respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului; 
intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs întreaga documentatie privind 
activitatea specifica a acesteia; I • • ; •· , 

asigura transmiterea rezultatelor concursului pentru a fi comunicate candidatilor 
indeplineste orice sarcini specificJ necesare pentru buna desfasurare a concursului. 

Art. 211. - Comisia de concurs elaboreaza intrebarile pentru proba scrisa pe baza 
bibliografiei de concurs cu cel mu)t 12 ore înaintea sustinerii acestei probe. 

Art. 212. - In situatia în care in cadrul unitatii nu exista specialisti in profilul postului scos 
la concurs, in comisia de concurs pot fi cooptati specialisti din afara unitatii. 
Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de 
solutionare a contestatiilor. I I , i' ! 

Art. 213. - Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de solutionare a 
contestatiilor persoanele care au c~litatea de: 

are relatii cu caracter patriţnonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale 
sale ori ale satului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii; 

este sat, solie, ruda.sau afin pana la gradul al IV-iea inclusiv cu oricare dintre candidati ori 
cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor; 

este sau urmeaza sa fie, în situatia ocuparii postului de conducere pentru care se 
organizeaza concursul, direct subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati. 

Art. 214. - Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare 
dintre candidati, de conducatorul ,institutiei publice organizatoare a concursului sau de orice alta 
persoana interesata. ln acest caz, persoana care are competenta de numire a membrilor in comisia 
de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotarari, va constata situatia de incompatibilitate si va 
lua masuri de înlocuire, in termen'de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta 
persoana care sa indeplineasca conditiile cerute. 

Art. 215. - Comis,fade conc;urs are ur,matoarele atributii principale: 
selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 
stabileste subiectele pentru 1 proba scrisa; 
stabileste planul interviului si realizeaza interviul; 
stabileste planul probei practice si asigu,ra conditiile necesare realizarii ei; 
noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba scrisa si/sau proba practica si interviu; 

- transmite secretariatului I comisiei, rezultatele concursului pentru a fi comunicate 
candidatilo~. . ' ' , i: i . . . . . . 

- stab1leste tipul probelor de ,concurs: proba scnsa s1/sau proba practica s1 mtervrn, dupa caz; 
- · semneaza procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de concurs, 
precum si raportul final al concurs~1lui; 

Art. 216. - Comisia de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii principale: 
solutioneaza contestatiile !depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a 

concursului; ' 
transmit secretariatului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate 
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candidatilor. I 
Art. 217. - Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale: 

preia dosarele de concurs depuse de candidati; 
urmareste respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului; 
intocmeste, redacteaza si .semneaza alaturi de comisia de concurs întreaga documentaţie 

privind activitatea specifica a acesteia; 
asigura transmiterea rezultatelor concursului pentru a fi comunicate candidatilor; 
indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului. 

Art. 218. - Promovarea în ! functii, grade si trepte profesionale se face prin examen, m 
conditiile legii. Comisia de examen la promovare se constituie prin act administrativ al 
conducatorului institutiei publice

1

si este formata din 3 membri: 2 membri din cadrul institutiei si 
un membru de sindicat, sau, <lupa caz, un reprezentant al salarialilor cu experienta si cunostintele 
necesare in domeniul postului ii\ care se' face promovarea. Reprezentantul biroului de resurse 
umane asigura secretariatul comi~iei 

Art. 219. - Pentru solutionarea contesfatiilor, prin act administrativ al conducatorului 
institutiei publice se constituie comisia de solutionare a contestatiilor la promovare. 

Art. 220. - Comisia de solutionare a contestatiilor la promovare va avea o alta componenta 
decat comisia de examen la promovare .Membri din comisia de solutionare a contestatiilor trebuie 
sa aiba experienta si cunostintele hecesare in domeniul postului in care se face promovarea. 

Art. 221. - Comisia de exaihen va evalua'si nota urmatoarele criterii de evaluare: 
cunostinte teoretice necesare functiei evaluate; 
comportament in situatii de criza; 
abilitati de comunicare; I 

capacitate de sinteza. 1 

Criteriile prevazute mai sus; se vor evalua in cadrul probei scrise care poate fi sustinuta si pe 
baza unui test grila. , 

Art. 222. - Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice care vor 
fi evaluate in cadrul interviului, cum ar fi: 

complexitate, initiativa, creativitate si diversitate a activitatilor; 
judecata si impactul deciziilor; 
influenta, coordonare si supervizare. 

Prevederile privind promovarea nu se aplica la promovarea in grade si trepte profesionale a 
asistentilor medicali. · 

COMIS~ DE CERCETARE DISCIPLINARA 
Art. 223. - Comisia de disciplină funcţioneaza în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind 

reformă în domeniul sănătăţii , du modificările şi completările ulterioare; Legea nr.53/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare. · 

Art. 224. - Numirea membrilor comisiei de disciplina se stabileste prin decizie interna a 
managerului pentru fiecare caz in paite in functie de aparteneta salariatului la 
sectia/compaiiimentul/ serviciul / )Jiroul respectiv. 

Art. 225. - Comisia de Disciplina are ca:scop principal cercetarea disciplinara prealabila a 
abaterilor indisciplina muncii, sa{arsite de 'salarialii spitalului, nerespectarea oricaror alte obligatii 
de serviciu prevazute in actele !normative generale sau interne in vigoare- regulamentul de 
organizare si functionare si a regulainentului de ordine interioara si propunerea de sanctiuni 
disciplinare. I 

Art. 226. - Atribuţiile Comisiei de Disciplină sunt următoarele: 
stabilirea împrejurărilor în bare fapta a fost săvârşită; 
analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 
verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 
efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 
stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată. 

Art. 227. - Modul de lucru:. 
1. Comisia de disciplină se va întruni ori de câte ori este nevoie pentru a se analiza orice caz de 
încălcare a disciplinei; i 

2. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 
persoana î~puternicită de angajat~r s. ă realizeze, cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul 
mtrevedern. : I , , : ,: 
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3. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute, fără un motiv 
obiectiv dă dreptul Comisiei de disciplină să propună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile, întocmindu-se în acest sens proces-verbal în care se va consemna şi 
neprezentarea salariatului. j , , . , ;: ' 
4. În cursul cercetării discip inare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 
toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplina împuternicite să realizeze cercetarea 
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea 
sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
5. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate 
aspectele, atât cele sesizate, cât şi \năsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. 
6. Comisia de disciplină, clupa ;efectuarea cţrcetării disciplinare, înaintează Procesul verbal al 
cercetarii disciplinare prealabile, în care se' regăsesc concluziile cercetarii, împreună cu toate actele 
c,ire stau la baza acestuia şi propune managerului sancţiunea disciplinară. 
7. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce comisia de disciplină a efectuat o cercetare a 
cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot 
aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi 
semnată de către acestea. ' 
8. Procesul-verbal va fi înaintat managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
9. Managerul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
1 O. Comisia are obligaţia de a-' şi desfăşura activitatea cu respectarea următoarei proceduri: 
a) convoacă în scris pe salariatul cercetat; 
b) convocarea va cuprinde ce puţin obiectul, data şi locul întrevederii; 
c) în .cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurarile în care au fost 
săvârşite, precum şi orice date concludente , pe baza cărora săse poata stabili existenţa sau 
inexistenţa vinovăţiei; · · 
In activitatea sa comisia de disciplina va respecta prevederile Legii nr.53/2003 - republicata, Codul 
Muncii. i 

Art. 228. - Pe Ianga ComLtul Director al spitalului functioneaza urmatoarele comisii 
specializate, necesare pentru realizarea unor actiy_itati specifice: 

I ' • I ! : 

I 

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI 
Art. 229. - În conformitate tu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 

Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.! 921 / 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 
cadrul spitalului public s-a constituit Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti 

Art. 230. - Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se numeste prin decizie internă a 
Managerului. · 

Art. 231. - Membrii comisiei sunt medicii coordonatori de sectie/compartimente,asistentul 
sef: obstetrica ginecologie chirurgie generala, neonatologie,A.T.I. . 

Art. 232. - Scopul principal al activitatii comisiei este verificarea concordanţei între 
diagnosticele clinice şi anatomopatologice. 

Art. 233. - Atribuţiile comisiei de analiză a deceselor sunt: 
analizează periodic o data pe luna sau de cate ori este nevoie numarul deceselor înregistrate 

în activitatea spitalului; I 

- evidenţiază gradul de concordanţă diagn6stică între diagnosticul de internare, diagnosticul 
de externare şi final (anatomo-pafologic) având ca scop creşterea gradului de concordanţă 
diagnostică; I 

analizează şi cercetează calitatea serviciilor şi îngrijirilor medicale acordate pacientului, 
până la deces; I · 

- solicita audierea medicului curant în cazul în care se constata anumite nelamuriri; 
- în situatia in care se constata ca decesul a survenit ca urmare actiunii personalului medical 
(malpraxis) prezinta cazul conducerii spitalu.lui h:i;vederea luarii de masuri necesare. 

Art. 234. - Comisia functioneaza pe baza de regulament aprobat; 

I 
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COMISIA PARITARĂ AD~STRAŢIE- SINDICAT LA NIVELUL SPITALULUI. 

Art. 235. - Este compusă din 3 persoane cu funcţii de conducere, care negociază cu 
reprezentanţii sindicatelor legal constituite în cadrul spitalului, soluţionarea litigiilor apărute în 
executarea contractului colectiv db muncă. , 
asigură relaţiile de parteneriat social între administraţie şi organizatiile sindicale; 
iniţiază proceduri de consultare obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau 
de altă natură; 

Art. 236. - Comisia este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de 
muncă în vigoare, în funcţie de condiţiile cqncrete şi de posibilităţile unităţii, la solicitarea uneia 
dintre părţi. 

COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI 
Art. 237. - Comisia de inventariere a patrimoniului se numeste prin decizie a managerului 

unitatii si are urmatoarele atributii: , 
efectuarea inventarierii p1tr,imoniului unitatii potrivit planului anual de inventariere; -

efectuarea inventarierii inopinat~ la gestiunile unitatii cu respectarea prevederilor legale; -
efectuarea inventarierii bunurilor primite cu chirie in folosinta sau in custodie; 

intocmeste situatia comparativa împreuna cu persoanele care tin evidenta gestiunilor, 
stabilind situatia scazamintelor legale si a compensarilor sile supun aprobarii; 

determinarea minusurilor I si plusurilor de gestiune conform reglementarilor legale; -
intocmeste procesul verbal privinjd rezultatele i~ventarierii si le supune spre aprobare; 

i ' : I li! 
COMISIILE DE LICITAŢII 

Art. 238. - Examinează şi ,erifică îndeplinirea de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la 
eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, 
selectarea câştigătorului şi redactal-ea procesului-verbal şi a hotărârii comisiei. , 

Art. 239. - Comisiile de redepţie a produselor care urmeză să intre în gestiunile unităţii : -
verifica calitatea si cantitatea produselor, materialele şi medicamentele primite; -
inventariază/recepţioneză toate produsele achiziţionate pentru a fi înregistrate în contabilitate 

COMISIA DE ALIMENTAŢIE ŞI DIETETICĂ: 
Art. 240. - Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului. 

Sarcina comisiei este de a analiza sistemul de prescriere preparare şi distribuire a diferitelor 
regimuri dietetice propunând adaptarea lor · la necesităţile reale. 
Verifică modul de întocmire a meniului zilnic, .modul cum se respectă igiena alimentaţiei, modul 
de gestionare şi de distribuirea mesei şi transportul hranei de la bucătărie la oficii şi de la acestea 
la bolnavi. Asigură respectarea calităţii alimentelor din magazie. 

• I 1 ,. • I,, 11, 
EXAMENUL MEDICAL AL PERSONALULUI ANGAJAT AL UNITATII 

' 

Art. 241. - Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează în mod obligatoriu . 
Art. 242. - Este interzisă începerea activităţii fără consult medical prealabil, efectuat 

conform legislaţiei în vigoare. I · 

Art. 243. - Examenul medic,al la angajarea în muncă constă în: 
anamneza medicală şi anamneza profesională 
examen· clinic obiectiv I ! 1 

examene de laboratof şi paraclinice. 
Examenul medical la'angajarea în.muncă se efectuează în mod obligatoriu în cazul: 
persoanelor care urm~ază să fie angajate; 
persoanelor care reiqtră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru 
locurile de muncă cu factori nocivi; 
persoanelor care sunt transferate sau detaşate în alte locuri de muncă sau pentru alte 
activităţi; , 

Art. 244. - Controlul medical periodic, constă în: 
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confirmarea sau infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesiunea şi locul/postul 
pentru care persoana a fost angajată; 
depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru acele activităţi şi 
locuri de muncă cu expunere la factori nocivi profesionali; 
depistarea precoce a bolilor profesionale; 
depistarea bolilor legate de profesie; 
depistarea bolilor ~are ar constitui risc pentru securitatea unităţii sau calitatea 
produselor ori pentru populaţia cu care vine în contact prin natura activităţii; 
depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi angajaţi ai 
aceluiaşi loc de mun:că. • i I, ' 

Rezultatele controlului medical periodic se înregistrează în dosarul medical individual. 
Concluzia se finalizează în compl~tarea fişei de aptitudine. 

I 

i 
PROGRAME NAŢIONALE DE SANATATE 

I . . 
Art. 245. - Spitalul de Ob~tetrica. Ginecologie Buftea, în derularea activităţii de bază, 

desfăşoară şi activităţi specific~ programelo'.r I naţionale de sănătate, prevăzute de legislaţia 
naţională privind aprobarea şi desfăşurarea acestor programe. 

Art. 246. - În derularea acestor programe unitatea sanitară are obligaţii alături de medicii 
coordonatori, printre care: I · 

- răspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaţiei aprobate; 
dispun măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului; 
răspund de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale 
din cadrul programelor si subprograrnelor de sănătate; 
răspund de raportarea corectă. şi la timp a datelor către Casa de Asigurări de 
Sănătate si M.S.; 
răspund de modul de organizare a contabilităţii, a evidenţelor tehnico-operative, de 
utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare, precum •şi de exactitatea şi realitatea datelor raportate Casei de Asigurări 
de Sănătatesi M.S:; -răspund de gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi 
băneşti şi de organizarea evidenţelor contabile a cheltuielilor pentru fiecare 
program/subprogram, şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât 
pentru bugetul aprdbat, cât şi în execuţie. 

- alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă; 
Art. 247. - Medicii coordohatori de programe/subprograme nationale de sanatate sunt 

numiţi prin Decizie de către managerul unităţii, pentru fiecare program sau subprogram. 
Art. 248. - Aceştia răspundi pentru neexecutarea întocmai şi la timp a responsabiltăţilor pe 

care le au în derularea programelor naţionale de. sănătate. · 
I 

' I I 
t' ! 

CIRCUITELE SPITALULUI 
Art. 249. - Activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale se 

desfasoara într-un cadru organizat; ca obligaţie permanenta a fiecarui cadru medico-sanitar. 
Art. 250. - Activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi este inscrisa în fişa postului fiecarui 
salariat. 

Art. 251. - Circuitele funcţionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzătoare şi sa 
impiedice contaminarea mediului extern reducand la minimum posibilitatea de producere a 
infecţiilor. Principalele circuite funcţionale din spital sunt urmatoarele: 

circuitul bolnavului 
circuitul personalului medico-sanitar, voluntarilor şi elevilor practicanti circuitul şi regimul 
vizitatorilor şi insotitorilor 
circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate în practica medicala aseptica 
c)rcu)tul bl?curilor operatorii 
Clfcmtul ahmentelor · 
circuitul lenjeriei • ; 
circuitul deşeurilor 

! 
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CIRCUITUL BOLNAVULUI 

Art. 252. - Circuitul bolna~I u.lui include. 'spatiile destinate serviciului de internare, de 
spitalizare şi externare. . . 

Serviciul de internare cuprinde camera de garda şi spatiul necesar prelucrarii sanitare . 
. Camera de garda se gaseste la parterul spitalului intr-o cladire special amenajata,dotata la 

nivel de CPU si care comunica cu:cladirea spi(alului printr-un hol de trecere. 
Serviciul de prelucrare sanit~ra cuprinde: spatiul de dezechipare, baie, garderoba pentru 

depozitarea echipamentului bolnavului si este tjotat cu materiale dezinfectante. 
Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde. saloanele cu paturi, accesul bolnavului de la 

serviciul de internari facandu-se cb evitarea inctucisarii cu alte circuite contaminate 
(reziduri,lenjerie murdara) pentru care exista program şi ~ale de acces separata. 

Compartimentul de nou-nasyuti are 8 paturi si asigura efectuarea serviciilor medicale 
pentru nounascutii prin cezarianas:i nounascutii normoponderali . 

Secţia de obstetrica-ginecologie functioneaza la et.I si II al cladirii saloanele fiind 
repartizate astfel: ' 

► la et I se regasesc saloanele pentru ginecopate , un izolator si farmacia cu circuit inchis; 
► la et II se regasesc saloane in regim roomingin si izolator pentru lauze cu potential septic; 

Organizarea saloanelor respectă normele sanitare (spatiu/pat, luminozitate,instalatii 
sanitare), 

Sunt asigurate spatii pentru activităţiile aferente îngrijirii bolnavului 
-sala de tratamente şi pansamente,' oficiu alimentar, depozite de lenjerie curata, depozite pentru 
materialele de întretinere, substanţe dezinfectante, materiale sanitare. Pe fiecare secţie se afla un 
singur depozit de materiale sanitare, dezinfeciante, lenjerie curata. 

Curatenia şi dezinfectia spatiilor din unitatea noastra se realizeaza conform graficului zilnic 
orar pentru curatenie si dezinfectiJ, prevazut în prezentul ROF. 

Dezinfectia aeromicroflorei ~e rea!izeaza: 
zilnic în sălile de operaţii şi ori de 'cate ori este nevoie; 
o data pe saptamana în camera de garda; · 
sali de tratament şi pansament zilnic şi ori de cate ori este nevoie; 
in saloane de cate ori este posibil, dar nu mai tarziu de o saptamana în secţia nou-nascuti, doua 
saptamani în secţiile chirurgicale, b luna în sectiile medicale; 

Pacientii internati in spital du libertate de' deplasare nerestrictionata temporal, exceptie 
facand perioadele de vizite medi4ale, precum si orele de efectuare a tratamentului 
medicamentos. I 

CIRCUITUL PERSONALULUI 
Art. 253. - Circuitul personalului este important în prevenirea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, motiv pentru care este necesara asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar,de 
îngrijire). · 

Este interzis accesul în salile de operatii şi salile de naştere, a personalului care nu face paiie 
din echipa de intervenţie. 

In mod similar este interzis accesul altui personal în blocul alimentar, statia de sterilizare. 
Circuitul personalului implica şi elementele fundamentale d.e igienă individuala şi colectiva 

care constau in: 
starea de sanatate , 

- portul corect al echipamentului de protecţie -igiena personala(în principal igiena corecta a 
mainilor) . I . . . , , 

Art. 254. - Supravegherea sradi de 'sanatate a personalului este obligatorie şi permanenta 
constand in: , 

- efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice obligaţivitatea declararii imediat 
medicului şef de secţie a oricărei b,oli infectioase pe care o are personalul 

triajul epidemiologic zilnic; la intrarea în serviciu izolarea în spitalul de boli infecţioase sau 
la domiciliu (dupa caz) a oricărui suspect sau bolnav de boala transmisibila. 

Portul echipamentului de protecţie pe tot timpul prezentei în unitate a personalului este 
obligatorie. I • ' ' i: I 

De asemenea personalul sanitar trebuie sa 'aiba unghiile taiate scurt şi sa nu poarte inele sau 
verighete în timpul serviciului. ! 

Spalarea mainilor cu apa şi s[apun este obligatorie în urmatoarele situaţii: 
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la intrarea în serviciu şi 1J parasirea loc
1

ului de munca -la intrarea şi iesirea din salon -după 
folosirea toaletei; I 
- după folosirea batistei; I 

- după sc.oaterea mastilor folosite în saloane; 
înainte de prepararea alim~ntelor; 
înainte de administrarea alimentelor şi medicamentelor fiecarui bolnav -după colectarea 

lenjeriei murdare; ' 
înainte de examinarea nou-nascutului, sugarului şi altor bolnavi Spalarea şi dezinfectia 

mainilor este obligatorie: 
- înainte şi după recoltarea de produse biologice după manipularea bolnavilor septici 
- înainte şi după efectuarţa oricărui tratament parentelar sau punctie, schimbarea de 

pansamente, clisme etc.după contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului 
înainte şi după diverse tratilmente; 

Pe langa spalarea şi dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor sterile pentru 
fiecare bolnav la tuseul vaginal, rţctal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare prin 
gavaj, intubatie. Pentrnintervenţiile chirurgicale este obligatorie spalarea mainilor cu apa sterila, 
dezinfectia mainilor şi portul maliusilor sterile pentru fiecare bolnav în parte. La fel se procedeaza 
şi la aplicarea de catetere venoase: şi arteriale, asistenta la naştere. 

CIRCUITUL; VIZITATORILOR SI ÎNSOŢITORILOR · 
Art. 255. - Circuitul vizitatorilor şi insotitorilor este foarte imp011ant deoarece acestia 

reprezintă într-un spital un potential epidemiologic crescut prin frecventa pmiatorilor de germeni 
necunoscuti şi prin echipamentul lor care este contaminat. 

Art. 256. - Vizitarea bolna{ilor se va face numai în orele stabilite de conducerea spitalului 
prin Rl sau ROF. I ' 

Art. 257. - In situaţii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade 
bine determinate, la recomandare& Directiei de Sanatate Publica a judeţului ILFOV. 

Art. 258. - Este bine sa se!
1

. realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor şi returnarea 
celor contraindicate. 

Art. 259. - Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. 
Art. 260. - Circulatia insotitorilor în spital trebuie limitata numai la necesitate. 
Art. 261. - Sectoarele si zonele interzise accesului vizitatorilor si insotitorilor sunt 

urmatoarele:bloc operator, sali nasteri, ATI (acces limitat), sterilizare centrala, bloc alimentar, 
spalatorie, obstetrica si neonatologie (acces limitat). 

i 

CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI 
Art .. 262. - Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze 

o separare între materialele sterile,şi cele utilizate. 
Art. 263. - Pentru buna funtţionare, î.n statia centrala de sterilizare exista: 

-spatiu de primire materiale ;sala Jparatelor' :spatiu de depozitare sterile -spatiu de predare 
Art. 264. - Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul secţiilor, de catre 

asistenta medicala. : 
Art. 265. - Dispozitivele m~dica]e care nu suporta sterilizare la temperatura (endoscoape 

etc.) se sterilizeaza chimic cu produse autorizate. 
Art. 266. - Orice utilizator bte obligat sa tina evidenta tuturor procedurilor de sterilizare 

chimica în Registr~l. de st~rilizare ;chi_mica. Se c~]Upletează obligatoriu: 
- produsul utihzat ŞI concentratia de lucru; . 

. data şi ora prepararii solutiei de lucru; 
ora începerii fiecarei proceduri de sterilizare; 
lista dispoziţivelor medica!'e sterilizate la fiecare procedura; 
ora terminarii fiecarei proc~duri de steril'izare; 
numele şi semnatura perso~ei care a efectuat procedura; 

Art. .267. - Produsul utilizat pentru sterilizarea chimica are un protocol care trebuie 
cunoscut de tot personalul medical ce lucreaza cu aceste substanţe; 

Art. 268. - In Registrul de evidenta a sterilizării se noteaza: 
data 
continutul pachetelor din sarja şi numarul lor; 
temperatura şi presiunea la;care s-a efectuat sterilizarea; 
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ora de incepere şi de incheiere a ciclului; 
rezultatele indicatorilor fizico-chimici; 
semnatura persoanei responsabile; 
se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare; 
rezultatele testelor biologice -se gasesc în caietul de autocontrol de la SPLIAAM Pentru 

evaluarea eficacitatii sterilizarii se face: 
- zilnic, verificare, a calitatii/' penetrarii abur, ului, înainte de efectuarea primei sterilizarii, cu 
ajutorul testului Bowie& Dick; , • , ,, , , 
- saptamanal indicatorii bio agiei cu Bacillus stearothermophyllus, 

- indicatorii fizico-chimici s'e folosesc pentru fiecare casoleta, cutii sau pachetele ambalate în 
hartie speciala. ' 

I 
CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR 

Art. 269. - ln blocul operatpr exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice şi spatiu pentru 
cele septice. I • ; , i: i 

Art. 270. - Salile de operatii sunt dotatd• cu sala de spalare chirurgicala şi de im bracare a 
echipamentului steril,un spatiu de!colectare şi spalare a instrumentarului utilizat. 

Art. 271. - Salile de operat/e se curata şi se dezinfecteaza după fiecare operatie, în fiecare 
dimineata se realizeaza dezinfectia aeromicroflorei şi ori de cale ori este nevoie. Dezinfectia 
ciclica se face saptamanal. I 

i 
ETAPELE ACCESULUI în BLOCUL OPERATOR: 

dezinfectia igienica a mainilor; 
purtarea de echipament de filtru, inclusiv incaltam inte; 
purtarea de echipament-obligatoriu (bluza şi pantaloni), nu halat 
la iesirea din blocul operator, personalul se schimba de echipamentul de filtru 
accesul în blocul operator este strict limitat! 

ETAPELE ACCESULUI în SALA DE OPERAŢIE: 
- Accesul în sala de operati~ este permis numai echipei operatorii. 
- Fetestrele şi usile în salile âe, operatie trebuie inchise. 
- Deplasarile în salile de op~ratii sunt limitate. 
- Spalarea chirurgicala a mainilor. 

Purtarea de echipament ,steril de catre personalul medical ce efectuează intervenţia 
chirurgicala I 

- Folosirea de manusi steril, şi masca chirnrgicala 

CIRCUITUL ALIMENTELOR 
Circuitul alimentelor includ.\ blocul alime11tar, modul de distributie şi transport al mancarii 

preparate, servirea mesei la bolnavi. 
Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa şi distribuite imediat după prepararea lor, 

interzicandu-se păstrarea lor de la b masa la alta. 
Se păstrează timp de 48 de ore la frigider, probe din fiecare aliment distribuit. 
ln blocul alimentar exista frigider separat pentru probe, lactate, came, oua. Fiecare frigider 

este dotat cu termometru şi grafic de temperatura si grafic de dezinfectie. 
Transp01tul mancarii preparate de la locul de pregatire la oficiu se face în marmide. 
O atentie deosebita se acorda alimentatiei naturale; artificiale şi rehidratarii perorale a 

copilului mic. 
Actul alaptarii trebuie supravegheat în vederea respectarii de catre mama a urmatoarelor 

reguli de igienă: spalarea mainilor:şi sanilor cu apa calduta şi sapun, clatirea şi stergerea sanilor şi 
mainilor prin tamponare cu comprese sterile, înainte si dupa alaptare;po1tu! echipamentului de 
protecţie (bluza de alaptare); portul mastilor sterile este obligatoriu. 

' ' I ~IRCUITULLENJERIEI 
Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate şi depozitarea acesteia în 

secţie, colectarea lenjeriei murdare şi transportul ei la spalatorie, conform programului stabilit pe . ' umtate. , 
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Sacii se transporta cu' pub~la; cu liftul, bumai între orele alocate. ATENTIE! Se va folosi 
numai liftul destinat transportului de lenjerie. Pubela se curata şi se dezinfecteaza cu solutii 
dezinfectante. 

Scop: 
evitarea contaminarii m~diului extern cu agenti patogeni proveniti de la pacienti 

prevenirea infectarii persoanelor care o manipuleaza. 
Pubelele sunt prevazute cu sac de nylon in interior si etichetate corespunzator (lenjerie 

curata si lenjerie murdara). I ' ,· I' 1 

Sacii se vor umple doar 1/3 1din volum si se transpo1ia inchisi etans. 
Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac, evitand manevre 

inutile (sortare, scuturare). I 

Lenjeria provenita de la padenţii cu diverse afectiuni infecto-contagioase se colecteaza 
separat, se inscriptioneaza şi se anunta spalatoria. 

Se interzice numararea şi sortarea lenjeriei murdare în saloane, pe culoare sau alte puncte ale 
secţiei. : 

Obligatoriu se folosesc manusi şi masca pentru colectarea lenjeriei. 
Depozitarea lenjeriei curate se face în spatii special amenajate care vor fi periodic curatate şi 

dezinfectate. 
Pentru nou-nascuti lenjeria; de pat şi de corp este sterilizata precum şi inventarul moale 

(cearceafuri, campuri, echipament de protecţie) utilizat pentru intervenţiile chirurgicale şi asistenta 
la naştere. : 

Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de catre SPLIAAM . 

' , I I Cir~uit~I 'deşeurilor 
Circuitul deseurilor include: din punct de vedere sanitar măsurile ce se iau pentru evitarea 

contaminarii mediului extern prin ,asigurarea unei colectari şi evacuari corespunzătoare a acestora. 
Generalitati: se numesc "reziduri rezultate din activitatea medicala" toate deseurile 

(periculoase sau nepericuloase) care se produc în unitatile sanitare. 
Reziduri nepericuloase sunţ toate deseurile menajere, ca şi acele deseuri asimilate cu cele 

menajere (ambalaje din hartie, plastic etc.) carţ: nu sunt contaminate cu sange sau alte lichide 
organice. I ' : 

Reziduri periculoase sunt d~seurile solide şi lichide, care au venit în contact cu sange sau 
alte lichide biologice (tampoane, comprese, tubulatura, seringi etc.) -obiecte taietoare- intepatoare 
(ace,lame de bisturiu etc.) resturi Jnatomo-patologice 

Colectarea deseurilor: I 
Deseurile nepericuloase se ~olecteaza la locul de producere în pungi negre. Pungile vor fi ca 

lungime dublul inaltimii recipientului, astfel incat sa îmbrace complet şi în exterior recipientul, în 
momentul folosirii. 

Dupa umplere se ridica partea exterioara, se rasuceste şi se face nod. 
Pungile pline cu deseuri se aduna de la locul de producere (saloane, Sali de pansamente, Sali 

de tratamente, camera de garda, birnuri,etc.) în saci negrii. 
Deseurile periculoase se colecteaza astfel: 
- cele infecţioase lichide şi solide în cutii galbene cu sac în interior 

cele taietoare-intepatoare în cutii galbene din plastic. 
Dupa umplere recipientele s~ închid ermetic . 

- -cele anatomo-patologice fe 1 colecteaza11 în cutii galbene cu saci în interior prevazute cu 
dunga rosie. I 

Transportul deseurilor: , 
Toate deseurile colectate în 'saci negri se transporta în pubele la rampa de gunoi a spitalului 

şi se depoziteaza pana la evacuareifinala în containere. 
Toate deseurile colectate în cutii galbene·se transporta la depozitul de infecţioase a spitalului 

şi se depoziteaza pana la evacuarek finala. · ', ;: , 
Transportul deseurilor peri9uloase pana ia! locul de eliminare finala se face cu respectarea 

stricta a normelor de igienă şi securitate în scopul protejerii personalului si populatiei generale. 
, Transportul deseurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de 

cel al pacienţilor şi vizitatorilor. I 

Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor; acestea se spala şi se dezinfecteaza după 
I 

! 
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fiecare utilizare, în locul unde sunt descarcate. 
Este interzis accesul persoanelor neautori;mte în incaperile destinate depozitarii temporare a 

deseurilor infecţioase. I · 

Locul de depozitare temporara a deseurilor infecţioase este prevazut cu dispoziţiv de 
închidere care sa perrnita numai a'ccesul pers0anelor autorizate. 

Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, 
din care 48 de ore în incinta unităţii. 

ZONE CU RISC CRESCUT SlRISC EPIDEMIOLOGIC 

HARTA ZONELOR DE RISC DIN SP. OG. BUFTEA 

LEGENDA: 

BI ZONA4 

l$j ZONA3 

j· Ar;,,:, I zoNA 2 

BI ZONA1 

PARTER 
i ': I 

' ! . ' !! 

ii 
I I 
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HARTA ZONELOR DE RISC DIN SP. OG. BUFTEA 
ETAJ 1 

LEGENDA: 

III ZONA4 

[iii ZONA3 

l:',J:}fl ZONA 2 

!III ZONA1 

HARTA ZONELOR DE RISC DIN SP. OG. BUFTEA 
· ETAJ 2 

LEGENDA: 

- ZONA4 

- ZONAJ 

V t:;,;;:J ZONA 2 

-- ZONA1 

i: 
! 

' 1;. 
1· ! 
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HARTA ZONELOR DE RISC DIN SP. OG. BUFTEA 
CAMERA DE GARDĂ 

' rr:fr::'7•7T-;'2 

I 

LEGENDA: 

- ZONA4 

III] ZONA3 

l:"2,t'(',I ZONA 2 

- ZONA1 

HARTA ZONELOR! DE. Rl~C DIN SP. OG. BUFTEA 
LABORATi DE ANALIZE MEDICALE 

I,: 
! ' 

PROCEDURI SI CODURI SPITALICESTI 
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PROCEDURA DE TRANSFER INTERSPITALICESC AL PACIENTULUI CRITIC 

Prezenta procedura s-a întocmit în baza prevederilor O.M.S. nr. I 091/2006 privind 
aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 

Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. 
înainte de efectuarea transferului, medicii au obligaţia sa evalueze pacientul şi sa-i asigure 
tratamentul necesar stabilizarii în vederea transferului; examinarile şi manevrele efectuate vor fi 
consemnate în fişa pacientului. 

O copie a acestei fişe insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. 
Medicul are obligaţia sa îl informeze pe pacient sau pe aparţinătorii acestuia asupra 

riscurilor şi a posibilelor beneficii :ale transferului, consemneaza in foaia pacientului aceasta 
informare. , 

ţcceptul pacientu. lui sau a1 ap. art.,inătorilor se obtine înaintea începerii transferului. 
In cazul în care acceptul n poate fi obtinut, acest lucru este documentat şi motivele sunt 

explicate în fişa pacientului. 
' 

PROCEDURA DE TRIMITERE A GRAFICULUI DE GĂRZI 
Procedura are ca scop informarea cât mai torecta a medicilor şi pacienţilor, asupra medicilor 

care efectuează serviciul de garda; pentru eficientizarea activităţii medicale şi deasemenea reflecta 
transparenta activităţii medicale. , 

Domeniul de aplicare , ii 
1 

Se aplica tuturor secţiilor spita ului. 
Descrierea procedurii operationale 
Generalitati: i 

Continuitatea asistentei medicale se asigură prin serviciul de garda conform O.M.S.nr. 
870/2004 privind timpul de mm)ca organizarea şi efectuarea gărzilor în unitatile publice din 
sectorul sanitar. : 

Continutul procedurii operationale: 
Graficele de garda sunt întocmite pe suport de hartie şi electronic şi sunt aprobate de catre 

Manager. 
Aprobarea acestora de catre Manager are ca termen data limita de 25 a fiecarei luni. 
Varianta scrisa a graficului de gărzi se arhiveaza, un exemplar la nivelul secţiei şi un exemplar 
la Biroul RUNOS la salarizare! 
Termenul limita de transmitere a graficului de gărzi este date de 25 a fiecarei luni. 

. Orice schimb de garda se avizeaza şi se aproba de medicul şef de secţie în maxim 24 de ore de 
la solicitarea schimbulu.1

1

• de gardalr Un exem. plar,ramane la salarizare, iar al doilea se arhiveaza la 
nivelul secţiei. ,, · , ! , ! • !• 

Managerul răspunde de verificarea şi aprobarea graficelor de gărzi. 
I 

PROCEDURA DE PRIMIRE, EXAMINARE, INVESTIGARE ŞI INTERNARE A 
PACIENŢILOR ! , 

Primirea este deschisa tutui·or pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. 

Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest 
lucru fără evaluarea stării acestuia! de către i.m medic şi eventuala internare a pacientului. 

Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi 
trataţi ca fiind cazuri medicale de yrgenţă. 

PROC)i:DURA DE DOCUMEN;TARE A PACIENŢILOR 
Intocmirea fişei va începe la Biroul de Internari şi va continua concomitent cu investigarea, 

consultare(( şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia, transferului către o altă unitate 
sanitară sau plecării la domiciliu. 

Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea 
asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate. 
Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie. 

În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei 
medicale care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate. 

La sfârşitul fiecărei gărzi; se va întocmi un raport de garda care se semnează de către 
medicul de garda. I 

I 

ii . 
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Problemele deosebite rap\)1tate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii 
spitalului. , 

Medicul coordonator de garda este obligat să consemneze în raport toate problemele din 
timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. 

, I , , , ,, , 

PROCEDURA DE EXAMJNARE ŞI INVESTIGARE A PACIENŢILOR 
La sosire, în urma efectuării internarii, pacienţii sunt examinaţi de medicii de gardă doar în 

cazul urgenţelor. : . . 
Medicii de garda au dreptul de a solicita internarea sap transferul pacientului către o altă 

unitate sanitară încazul urgenţeloi, , 
Personalul de gardă este obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care 

a fost chemat un medic din spital 'şi pra la care s~a prezentat. 
Investigarea pacienţilor ar~ ca scop stabHirea unui diagnostic corect şi a unei conduite 

terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice. 
Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea 
stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra 
necesităţii internării unui pacient. I 

Cazurile de urgenţă vor fi: investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor 
decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară 
corespunzătoare. 

M,edicii au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru pacientul 
aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea conducerii unităţii 
sanitare. 

Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică, au obligaţia de a da prioritate 
investigaţiilor solicitate din partea medicilor . · 

Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să 
permită acordarea asistenţei meditale de urgenţă. 

I , ,, ' 

PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENŢILOR, REŢINEREA SUB OBSERVAŢIE, 
TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR 

► Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face, în mma intocmirii unei fişe individuale, 
examinării şi evaluării pacientului. 

► În urma examinării şi investigării pacientului, medicul poate cere, după caz, consulturile de 
specialitate. I 

► Decizia de internare a pacienţilor aparţine medicilor din CAMERA DE GARDA 
► Reţinerea unui pacient sub1 observaţie se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu acordul 

,\lparţinătorilor acestuia. I 

► In timpul în care pacientul'I se află sub observaţie, acesta se află sub directa responsabilitate 
a personalului din unitatea respectivă. 

► Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face de către 
medicul din secţie. ! 

► Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente 
tratamentului aplicat pacientului respectiv se decontează în fişa de internare a pacientului. 

► Externarea unui pacient se face la .sfarsitul perioadei de internare. 
► Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a aparţinătorilor acestuia, 

în urma semnării, în fişa in_divjduală a pacientului, a refuzului de tratament sau de 
internare. La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi 
tratamentul necesar, inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor 
semne ori simptome . · 

PROCEDURA DE ACCES A REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA 
Accesul în spital, pentru orice fel de infonnatie solicitata, se poate face numai cu aprobarea 
managerului. I 
Presa are acces neingradit în urmatoarele situaţii: 

► când insoteste o delegatie qficiala {Ministru, Secretar de stat etc.} cu acordul acestora; 
► când este insotita de Manager si/sau cei!alti membri ai Comitetului Director . 

I 
: . , I, I 

. ,. 
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PROCEDURA DE MANIPULARE A CADAVRELOR 
Manipularea cadavrelor in cadrul 1spitalului se face dupa cum urmeaza: 
a) decesul se constata de chtre medicul curant sau de medicul de garda, dupa caz_, care 
consemneaza data si ora decesul6i in foaia dei:observatie cu semnatura si parafa; medicul curant 
sau, in lipsa acestuia, medicul I de garda c~re a constatat decesul scrie epicriza de deces, 
mentionand data completarii acesteia, semneaza si parafeaza; 
b) dupa constatarea decesului, cadavrul este:pastrat doua ore in sectia unde a fost internat 
pacientul; I • 
c) anuntarea apartinatorilor, suu reprezentantului legal despre survenfrea decesului se.face 

· dupa doua ore de la constatarea acestuia de catre un reprezentant al al sectie respective; 
d) dupa doua ore de la deces, cadavrul este transferat la morga ; 
e) decedatul este transportat dezbracat, fara obiecte pretioase, precum: inele, cercei etc., 
învelit într-un cearsaf; se va mentiona in scris, pe biletul de .insotire a decedatului, prezenta de 
proteze dentare fixe din aur; . 
f) decedatului i se va aplica,;de preferinta pe antebrat, o bratara de identificare cu: numele si 
prenumele, varsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, numarul foii de observatie; 
ln cazul in care nu se efectueaza autopsia si decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul 
medical constatator de deces se elibereaza de catre medicul curant care a îngrijit bolnavul înaintea 

f;~~:l~~ in care apartinatorii/replrezentantii leg~li solicita scutirea de autopsie si sunt întrunite 
conditiile legale acordarii acesteid, se va proceda dupa cum urmeaza: . 
a) apartinatorii/reprezentantii legali vor. completa formularul privind scutirea de autopsie; 
b) solicitarea scutirii de autopsie se va face in cel mai scurt timp de la anuntarea decesului, de 
preferinta in primele 24 de ore; 1

1 

c) scutirea de autopsie, la
1 

care se ataseaza o copie de pe actul de identitate al 
apartinatorului/reprezentantului legal, va fi aprobata de medicul curant, seful de sectie unde a 
decedat bolnavul, directorul spitalului si va fi pastrata împreuna in fisa de observatie a bolnavului. 
d) se poate acorda scutire de: autopsie, daca nu exista dubii asupra tratamentului aplicat sau 
asupra diagnosticului de deces, precum si in cazul decesului survenit in cursul internarii pentru o 
cura periodica a unei afectiuni crohice terminale. 
In cazul in care nu se efectueaza a~topsia si decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul 
medical constatator de deces se elibereaza de catre medicul curant care a îngrijit bolnavul înaintea 
decesului; · 

CIRCUITUL FOII DE OBSERVATIE CLINICE GENERALE A PACIENTULUI 
CONSIDERENTE LEGALE: 
Administrarea datelor medicale corifera FOCG o tripla dimensiune: 
1. Foaia de Observa/ie Clinica Generala (FOCG) 
-document medical privit si analizat din perspectiva ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de 
practica medicala (ca documente ale CMR), a statisticii medicale si a deciziilor medica/
administrative la nivel de ramura sau la nivel de spital. 
2. Foaia de Observa/ie CliniJa Generala(FOCG) 
-document medico-legal privit si Jn;lizat din pehpectiva Codului Penal. 
3. Foaia de Observa/ie Clini6a Generala (FOCG) 
-document etic privit si analizat din perspectiva Codului de Deontologie Medicala. 
Confidentialitatea datelor medicale cuprinse in FOCG: 
FOCG este un purta/or de secrete medicale; la baza respectarii secretului medical sta dreptul 
fundamental al individului la derimitate si conjidentialitate. Secretul medical este o conditie de 
baza a relatiei medic-pacient, Jn echilibru intre constiinta profesionala, pe de o parte si 
increderea pacientului, pe de alta }arte. ' 1: I 
Jnformatiile medicale privind pacientul nu sunt considerate un domeniu public. 
Transparenta in ceea ce priveste dosarul medic,al al unui pacient sau in ceea ce priveste pacientul 
insusi, in planul suferintei sale nu Ieste permisa (exceptiile sunt prevazute de lege). Din acest punct 
de vedere, intreaga Foaie de obse/:vatie clinica generala (intocmita de medic pe numele 
pacientului sau), ca depozitar al unor informalii (evidente) medicale, cade sub incidenta 11ormei 
etice a secretului profesional si a prevedrilor legale privind drepturile pacientului. 
Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, diagnostic, 
prognoză si tratament si toate informatiile cu caracter personal trebuie păstrate confidential, 
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chiar si după moarte; I 

Informatiile confidentiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îsi dă consimtământul explicit sau 
dacă legea sustine acest lucru in mod expres. 
Consimtământul se poate presupune atunci când informatiile sunt divulgate altor fitrnizori de 
îngrijiri de sănătate implicati în tratamentul pacientului; 
Toate datele despre identitatea pacientului trfbuie protejate. Protectia acestora trebuie să fie 
adecvată cu modul lor de stocar~. Substantele umane din care derivă date care potfi ident/ficate 
trebuie protejate corespunzător. , 
Pacientii au drept de acces la dosarele 101; medicale, la înregistrările tehnice si la orice alte 
dosare care au legătură cu diagnosticul, tratamentul si îngrijirile primite sau cu părti din acestea. 
Un astfel de acces exclude, date rJJeritoare la terii; 
Pacientii au dreptul să' ceară co1ectarea, comp/etarea, stergerea, clarificarea si/sau aducerea la 
zi a datelor personale si medicale referitoare la ei si care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau 
depăsite sau care nu sunt relevanfe pentru diagnostic, tratament si îngrijiri; 
Nu poate să existe niciun amestec în viata privată, familială a pacientului cu exceptia situat iei în 
care aceasta este necesară pentrfi diagnosticul pacientului,pentru tratament si îngrijiri, si numai 
dacă pacientul îsi dă consimtămârtul; , 
lnterventiile medicale trebuie făcute doar. atunci când există un respect adecvat pentru viata 
privată a individului. Aceasta în}eamnă că o 1 anume interventie se poate face doar în prezenta 
acelor persoane care sunt necesare pentru intervenite, doar dacă pacientul nu cere altceva. 

I 
CIRCUITUL FOCG 1N SPITÂL: 

În scopul unei realizări corecte a 6ircuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în 
totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile 
O.M.S.nr. 1782/2006 privind iriregistrarea si raportarea statistica a pacienţilor care primesc 
servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi , cu modificari ulterioare , 
Pe parcursul spitalizarii circuitulFOCG este urmatorul: 
(2) ln momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică 
Generală (F.O.C.G.); 
(3) Pentru pacienţii internaţi prin biroul internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie 
sau medicul specialist F. O. C. G.' si cei internaţi prin CAMERA DE GARDA se întocmeşte la 
nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date până la ora 15. 00; 
(4) PacienJii internaţi de urgenţă prin CAMERA DE GARDA, după orele 15. 00, se prezintă pe 
secţia de profil, unde înF, O. C. G. se specifică,: , 

diagnosticul la internare ( reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte 
servicii spitaliceşti - se codifică dupa Clasifica/ia Internaţională. 

la nivelul secţiei, asistentul medicai de salon care preia pacientul înregistrează în registrul 
de internări al secţiei pacienJii inţernaţi, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în "Foaia 
zilnică de mişcare a bolnavilor iniernaţi" şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii; 
- investigaţiile şi procedu~i/e efectuate 'pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, 
investigaţii radiologice, intervenfii chirurgica/e) se vor înregistra codificat, specificându-se şi 
numărul acestora; I ! ! · !' 1 

- ln oricare din secţiile sau: compartimentele spitalului s-ar qf/a internat pacientul, FOCG 
se pastrfaza in camera de garda a sec/iei/compartimentului respectiv. · 
(5) In cazul transferului intrdspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în 
cadrul aceluiaşi spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură 
F. O. C. G şi se stabileşte un singur!diagnostic principal în momentul externării. 
6) ln cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.I., F. O. C. G. se va 
transmite acestui compartiment; in cazul transferului in alta sectie se va completa epicriza de 
etapa;la externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată in comun, de către 
medicul curant din secJia de profil şi eventual de medicul specialist A. T.J. (epicriză, certificat 
constata/or al morţii, după caz), iar F. O C. G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat 
medicul curant; tabelul "Transfefuri" din F.O.C.G. se completează de către medic în momentul 
venirii şi plecării pacientului dintr-o secţie in alta - secţia, data; 
(7) FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua. 
(8) FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. 
Episodul de spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de 
spitalizare continua, in cadrul aqeluiasi spital, /ara intrerupere si /ara modificarea tipului de 
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îngrijiri; ; 
(9) "Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi" se completează zilnic până la orele 
14. 00, după care, pentru pacienţfli 1are se internează ulterior, "mişcarea" se completează a doua 
Zl; 

(10) Pacienţii internafi de urgenţă dupa ora' 14.00 se nominalizează în "mişcarea" din ziua 
următoare pentru ca pacienfii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele 
de serviciu ale secţiilor, îi raportează asistentei dieteticiene la ora 7. 00 pe baza unor note de 
comandă suplimentare (meniu de :urgenţă); , 
(11) "Mişcarea zilnică a bolnpvilor" se întocmeşte de către asistentul sef după registrul de 
miscare zilnică a bolnavilor sau înlocuitorul' acestuia care au responsabilitatea completării 

I ' '' ,, I I 

corecte a tuturor rubricilor acestui formular; : , 
(12) Ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;în cazul unui pacient 
spitalizat care decedează in aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de opitalizare; 
(13) Jn momentul externării pa'cientului, se specifică: 
► data externării, I 

► ora externării, 
► tipul externării, 
► starea la externare, 
► diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se 
codifică de către medicul curani care parafează şi semnează FO.CG. în momentul încheierii 
acesteia; 

1 

(14) Pacienţii externaţi sunt nominalizaţi in "mişcare"cu nume şi numărul FO.CG. la rubrica 
Ieşiri Nominale. , 
(15) FO.CG. se arhivează lunar, iar la încheierea trimestrului se depun pe baza procesului 
verbal la arhiva Spitalului. Lafinttlul perioade! de arhivare, FOCG sunt distruse. 
(16) La nivelul unita/ii suntl implementate proceduri care stabilesc măsuri tehnice şi 
organizatorice pentru îndeplinirep obligaţiilor referitoare la securitatea şi controlul sistemelor 
informatice, în vederea asigurării confidenţialitătii datelor şi iriformaţiilor precum şi pentru 
păstrarea în siguranţă a acestorai în cadrul activităţii curente executa/ale. de angajaţii spitalului 

I 

I . 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR 

Definitii I ii I 

1. Pacient: persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate; 
2. Discriminare: distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, 
sexului, vârstei, de apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei,opţiunilor politice sau 
antipatifi personale. ! 

3. lngrijiri de sănătate:servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului 
medical 
4. Intervenţie medicală: orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic 
preventiv, terapeutic sau de reabilitare . 
5. Îngrijiri terminale: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, 
atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi 
îngrijirile acordate în apropierea decesului.· 

! 

Drepturile pacienţilor 
Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului şi prin 
O.M.S.nr. 386/2004 privind aprob~rea Normelor de aplicare a Legii dreptµrilor pacientului. 
Pacienţii au dreptul la îngrijirile m1edicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în 
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii; 
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare. 

I 

ATRIBUTU SPECIFICE REFERITOARE LA GESTIUNEA DOSARULUI 
P
1

ACIENTUL
1

_UI __ _ 
1

1 ,, _, • _ R _ Id _ _ _ 
n momentu mternarn , pacientu se 111reg1sţreaza 111 eg1stru e mternan - externan, 

completandu-se datele în FOCO . Aceasta insoteste pacientul pe sectia unde este internat iar 
medicul care a decis internarea cmnpleteaza in ea conform legii. Zilnic sau ori de cate ori este 

I 
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evaluat pacientul în functie de stJea de sanatate se consemneaza în FOCO evolutia si 
recomandarile medicale, acestea parafandu-se. i' I 

Analizele medicale se consemneaka în FOCO lâ rublica analize medicale. Se consemneaza zilnic 
în foaia de temperatura de catre a~istentul medical : temperatura, puls, etc. 
La externare medicul curant comRleteaza data si ora externarii, numarul de zile de spitalizare, 
epicriza,starea la externare si tipul externarii , diagnosticele la externare si codificarea lor, dupa 
Clasificatiainternationala. De asemenea se întocmesc si celelalte documnte - bilet de iesire, 
scrisoare medicala, reteta medicala. 
FOCO se aduce la biroul de internari pentru arhivare. 
ln cazul transferului intraspitalicesc, se intocmeste o singura FOCO si se stabi!este un singur 
diagnostic principal in momentul externarii. 

ACCESUL PACIENŢILOR LA PROPRIA FOCG 

Pacientul are acces la datele medicale personale înscrise în FOCO pe toată durata spitalizării prin 
infonnaţii care vin de la medicul durant. : ! . i: ' . 
Orice pacient sau fost pacient are kcces la.toată documentaţia medicală din serviciile unde a fost 
îngrijit, cu excepţia cazurilor în dre: 
a) dezvăluirea unor asemenea docpmente medicale ar putea să fie în detrimentul sănătăţii sale 
fizice şi mintale, acest fapt fiind stabilit de către medicul-şef sau de către medicul curant ( se 
completeaza fisa privind accesul la datei~ cu caracter confidential ale pacientului). 

Conform Legii nr. 46 din 21/01/2J03 ,privi~d dţ~pturi!e pacientului, ait. 12- pacientul are 
dreptul sa solicite si sa primeasca ia externare un rezumat scris al investigatiilor ,diagnsticului si a 
tratamentului acordat pe timpul sp)talizarii. Toate informatiile privind starea pacientului sunt 
confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Jnformatiile cu carcter confidential pot fi furnizate 

I 

numai cu consimtamintul pacientului sau daca legea o cere in mod expres. Daca informatiile sunt 
necesare altor furnizori de servicii'medicale acreditari, implicati în tratamentul pacientului 
,acordarea consimtamintului nu m~i este obligatoriu . Amestecul în viata privata a pacientului este 
interzisa,cu exceptia cazurilor în care această iinixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul , 
tratamentul sau îngrijirile acordate numai cu consimtamintul pacientului. Sunt considerate exceptii 
cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica. 

i 
I 

Dreptul pacientului la informaţia medicală 
► Pacientul are dreptul de a fi informatcu privire la serviciile medicale disponibile,precum şi 

la modul de a le utiliza; f , , , · i ' 
► Pacientul are dreptul de , a' fi informat asupra identitătii şi statutului profesional al 

furnizorilor de servicii de sănătate; 
► Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie 

să le respecte pe durata spitalizării; 
► Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor 

medicale propuse, a riscurilor potenţiale. ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la 
procedurile propuse, inclu~iv asupra ri~cµrilor generale de neefectuarea tratamentului şi 
nerespectarea recomandărilor medicale, p1·ecum şi cu privire la datele despre diagnostic şi 
prognostic; I 

► Pacientul are dreptul de ~ decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care 
infonnaţiile prezentate de dătre medic i-ar cauza suferinţă psihică; 

► Informaţiile se aduc la ! cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba 
română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o 
cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; 

► Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală 
şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; 
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► Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,diagnostic şi 
tratament, dar numai cu acordul pacientului; 

► Pacientul are dreptul să. solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 
investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării; 

Dreptul pacientului privind intervenţia medicală 
► Pacientul are dreptul să refuze sau să opr€ască o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, 

răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale 
trebuie explicate pacientujui; · 

► Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de 
urgenţă, personalul meditai are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 

, ~ • I antenoara a acestuia; , 
► În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă,consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar; 
► ln cazul în care se cere 'consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie 

implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere; 
► In cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul 

pacientului, iar reprezentaµtul legal' reft1z'ă să îşi dea consimţământul, decizia este declinată 
unei comisii de arbitraj de! specialitate; 

► Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 
doi medici pentru pacienţi/ din ambulatoriul de specialitate; 

► Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 
produselor biologice prel~vate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului cu care acesta este de acord; 

► Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în 
învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. 

► Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime 
voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea 
este făcută şi în interesul pacientului; 

► Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, 
cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi 
evitării suspectării unei culpe medicale;. 

·· I • . i i:' 
Dreptul Ia confidenţialitatea informaţiilor 'şi viaţa privată a pacientului 

Tot personajul unităţii are obligaţia sa respecte legislaţia în vigoare privind confidenţialitatea 
datelor. : 
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 
tratamentul sau datele personale simt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia. 
Infonnaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
În cazul în care informaţiile sunt hecesare alto~' furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi 
în tratamentul pacientului, acorda~ea consimţământului nu este obligatorie. 
Pacientul are acces la datele medicale personale. 
Orice. amestec în viaţa privată, fa1nilială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 
această imixtiune influenţează po:titiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 
consimţământul pacientului. ; 
Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 
sănătatea publică. 

Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie sa fie: 
► -prelucrate cu buna-credinţa si in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare; 
► -colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu 

caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifica nu va fi 
considerata incompatibila cu scopul colectării daca se efectuează cu respectarea 
dispoziţiilor legale, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de 
supraveghere, precum si eh respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, prevăzute de nqrrrele ca,re \eglementează activitatea statistica ori cercetarea 
istorica sau ştiinţifica; -adecvate, pe1tinente si neexcesive prin rapmtare la scopul in care 
sunt colectate si ulterior prelucrate; 

► -exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca 
' ' I 

' 
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datele inexacte sau inc01nJlete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si 
pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie şterse sau rectificate; 

► -stocate intr-o forma care sa permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesara realizării scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior 
prelucrate; -stocarea datel9r pe o durata mai mare decât cea menţionata, in scopuri 
statistice, de cercetare istofica sau ştiinţifica, se va face cu respectarea garanţiilor privind 
prelucrarea datelor cu caracter 

► personal, prevăzute in nonpele careyegleinentează aceste domenii, si numai pentru 
perioada necesara realizării acestor scopu'ri 

I 
I 

' 

prepturile pacientului la trataJent şi îngri,iiri medicale 
ln cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de 
tratament care sunt disponibile în 'număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. 
Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează 
de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului. 
Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare 
necesare şi personal acreditat corespunzător. 
Se exceptează de la prevederea anterioara cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme. Pacientul 
are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate . 
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de sup01i spiritual,material şi de 
sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale .. 
La solicitarea pacientului,Jn măsura posibijităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât 
mai aproape de cel familial. I ' .. · ' ' 
Personalul medical sau nemedical;din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici 
unei forme de presiuni pentru a-l determina pe'acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 
reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective. 
Pacientul poate oferi unităţii undei a fost îngrijiţdonaţii, cu respectarea legii. 
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până 

~o:\~~~ft:~:·a îngrijirilor se asigurk prin colaboii}ea şi paiieneriatul dintre diferite unităţi medicale 
publice şi nepublice, spitaliceşti şi; ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de 
medici, cadre medii sau de alt peqonal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii 
comunitare disponibile. j • 

Pacientul are dreptul să beneficiez,e de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în 
program continuu. ' 

Obligatiile pacienţilor 
► Să respecte regulile ce se aplică în spital (ROF, RI); 
► Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital; 
► Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital; 
► Să nu deterioreze bunurile din spital; , 
► Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; 
► Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie; 
► Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are 

drept de învoire să nu dep~şească timpul care i-a fost acordat; ' 
► Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite 

d ' . I I pentru şe erea m sp1ta ; ! · 

Se interzice complet fumatul în iinitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 
' 15/2016 pentru prevenirea şi co!baterea con~umului produselor din tutun 

RASPUNDEREA CNILA A UNITATII SI APERSONALULUI MEDICO-SANITAR 
I , ' 

CONTRACTUAL 1N FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE 
Răspunderea civilă a unităţii i 
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea răspunde civil, prin reprezentanţii săi legali, pentru 

I 
' 
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prejudiciile produse în activitateald~ prev~hţie)di~~nostic sa:1 trata~nen;"î~n care acestea 
sunt consecmţa: : 

► infecţiilor asociate asistenţei medicale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauza 
externa ce nu a putut fi cohtrolată de către instituţie; 

► defectelor cunoscute ale d/spoziţivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv fără a 
fi reparate; 

► folosirii materialelor sanitare, dispoziţivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi 
sanitare, după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora 
după caz; 

► nerespectării reglementarilor interne ale unităţii furnizoare de servicii medicale, în mod 
direct sau indirect; , 

► acceptarii de echipamente şi dispoziţive medicale, materiale sanitare, substanţe 
medicamentoase şi sanitare de la furnizori rară asigurarea prevăzuta de lege, precum şi 
subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori rară asigurare de 
malpraxis; I • . ; . , , 

► prejudiciile produse de pe~so.nalul medical angajat, în solidar cu acesta; 
► prejudiciile suferite din cauza personalului medical în exercitarea profesiunii, atunci când 

acestea sunt cauza directa: sau indirecta a nerespectării reglementarilor interne sau dotării 
necorespunzătoare pentru ~ctivitatea practicata; . 

► prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament ca urmare directă 
sau indirectă a viciilor asdunse ale echipamentelor şi dispoziţivelor medicale,substanţelor 
medicamentoase şi mat~riale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate conform 
legislaţiei în vigoare. I .. i , i' I 

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A: PERSONA~ULUI MEDICAL CONTRACTUAL DIN 
UNITATE. ! 

Toate categoriile de personal medical au obligaţia obţinerii autorizaţiei de practică medicală, 
eliberată de autoritaţile competente din domeniu, corespunzătoare calificării profesionale însuşite, 
precum şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională. 
Răspunderea civilă a personalului medical se referă la: 

► -prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştiinţe 
medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în. cadrul procedurilor 
de prevenţie, diagnostic sau tratament; 

► -prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, 
consimţământul informat şi obligaţivitatea acordării asistenţei medicale; 

► -prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele 
competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical 
ce are competenţa necesară. · , : , 

Răspunderea nu înlătură angajare~ răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul 
constituie infracţiune confonn legji. 
Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al 
fiecăruia. i 

Personalul medical NU este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea 
profesiunii: . . I , 

► -când acestea se datorează condiţiilor deJucru, dotării insuficiente cu echipament de 
diagnostic şi tratament, infrcţiilor asociate asistenţei medicale, efectelor adverse, 
complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, 
viciilor ascunse ale materialelor sanitare,echipamentelor şi dispoziţivelor medicale, 
substanţelor medicale şi sahitare folosite; 

► -când acţionează cu bună-c:redinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei 
acordate. ' 

FINANTAREA SPITALULUI 

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, 
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează 
pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele 

' 
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încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale 
încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. 
Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări de sănătate se 
negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în 
contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate. : . 
În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se 
constituie o comisie de medierel formată idin ireprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice 
judetene şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
Spitalele publice pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate private. i 
Spitalul realizeaza venituri suplimentare din: 
a) donatii si sponsorizari; I 
b) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurari private sau 
cu operatori economici; I , · ; 11 i 

c) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti; 
d) contracte de cercetare; 
e) bugetul de stat 
f) bugetul local 
g) alte surse, conform legii. 
lntregul personal al Spitalului de' Obstetrica Ginecologie Buftea trebuie sa actioneze cu fermitate 
pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si banesti, sa lupte im potriva oricaror forme 
de risipa sau abatere, sa contribuie la intarirea·ordinei in manuirea bunului public. 

, , DISPOZITII FINALE 
In întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, 

politicoasa, neomiţând fonnulek şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de 
" • •• • • • •• I 
msoţ1torn ş1 v1z1tatoru acestora. i 

Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curatenia ( care pot fi 
angajaţi ai unor finne de prestări ~e servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure 
confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote 
ale utilajelor şi dispozitivelor cu' care îşi desfasoara activitate) cu preponderenta în perioadele 
destinate odihnei pacienţilor. Atât; medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară, se vor 
comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o maniera care sa excludă orice posibilitate de 
interpretare din partea acestora ca :se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de 
îngrijire, alta decât cea prevăzuta de actele normative în vigoare, respectiv decât salariul obţinut pe 
statul de plata. Prevederile prezer\tului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale 
care privesc activitatile unitatilor ~anitare si a personalului din aceste unitati. 

Regulamentul de organizare, şi funcţionare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori 
necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer. 

Prezentul Regulament de Otganizare şi Funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de 
gradul profesional, forma şi durata contractului de muncă, precum şi personalului din alte unităţi 
sanitare cu care spitalul are în~heiate contracte de colaborare, pacienţilor care se adresează 

cabinetelor din ambulatoriul de specialitate, firmelor care asigură diverse servicii organizaţiei. 
Nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, 
civilă, sau după caz, penală a persoanelor vinovate, conform Codului Muncii şi a reglementărilor 
legale în vigoare. i · 

Însuşirea prezentului Regulament este obligatorie pentru întregul personal şi se va realiza în 
cadrul întâlnirilor cu tot person~lul, încheindu,-se proces -verbal sub semnătură de luare la 
cunoştinţă; pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a acestuia, prelucrarea se va face de 
către şeful secţiei (compartiment~lui) în care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la 
contractul de muncă. ! 

Întreg personalul va respecta confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 
indiferent de natura acestora. I ' : . 
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Încălcările dispoziţiilor preJniului re~ula:nent, vor fi analizate de conducerea unitatii 
aplicandu-se sanctiuni conform n~rmelor legale in vigoare. Regulamentul de Organizare si 
Functionare al spitalului s-a dezbatu! si aprobat de Consiliul de Administraţie in sedinta din data 
de ...................... si intra in vigoare o data cu aprobarea lui de catre.Consiliul Judetean Ilfov, si-i 
anuleaza pe cel emis anterior. 

VIZAT 
REPREZENTANT SINDIC 

As. Ilaria PETCU 

APROBAT 
MANAGER, 

Jr. Florentina R 

iii 
' 

' ' 
!! 
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