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SPITALUL ORĂŞENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEŞTI 
Str. V. Alecsandri Nr. 1, Comăneşti, Jud. Bacău, Tel: 0234 374215, Fax: 0234 374219 

e-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro 

Web: www.spitalulcomanesti.ro 

 

Aprobat, 

Manager 

                                                                                                                         .................................................................... 

 

 

FIŞA POSTULUI- ASISTENT MEDICAL GENERALIST  CAMERĂ DE GARDĂ 

Anexă la Contractul Individual de Muncă 

 

 

I .TITULARUL POSTULUI _______________________________  

 

II. COMPARTIMENT: CAMERĂ DE GARDĂ  
III. DENUMIREA POSTULUI:  ASISTENT MEDICAL GENERALIST   cod COR 222101 

IV. GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI POSTULUI: STUDII MEDII / SUPERIOARE 

                        ABSOLVENT ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ/ UMF - ASISTENT MEDICAL    

                         GENERALIST 

 

V. NIVELUL POSTULUI:  DE EXECUȚIE 

 

VI. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

1) SUBORDONARE: ASISTENTĂ ȘEFĂ COMPARTIMENT CAMERĂ DE GARDĂ /  MEDIC / 

DIRECTOR MEDICAL/ MANAGER. 

2) Are în subordine: întreg personalul medical auxiliar aflat în structura secţiei – Infirmieră, 
Îngrijitor, Brancardier 

3) Relaţii funcţionale: cu toate secţiile/compartimentele/structurile organizatorice ale 

spitalului 

4) Relaţii de control: NU este cazul. 

5) Relaţii de reprezentare: Nu este cazul. 

 

Extern: Autorităţi şi instituţii publice, organizaţii, persoane fizice şi juridice private, asistenți 
medicali şi alte entităţi care pot intra în sfera relaţională a titularului postului.  
 

    VII. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:  Oferă pacienţilor asistenţă medicală de specialitate în conformitate cu pregătirea profesională. 
 

VIII.  ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE POSTULUI 

 

1) Desfășoară activitatea în mod responsabil și conform pregătirii profesionale. 
2) Preia fiecare pacient care nu a fost consultat de medic, verifică identitatea acestora șă consemnează în registrul de consultații ora de prezentare, datele personale ale acestora. 

3) Preia aparatura din dotarea Camerei de gardă. 

4) Asigură efectuarea triajului primar al tuturor pacienților sosiți în Camera de gardă. 
5) Completează registrul de consultații și foaia de observație cu toate rubricile. 

mailto:secretariat@spitalulcomanesti.ro
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Pagina 2 din 8                      

6) Acordă primul ajutor în situații de urgență și anunță medicul. 
7) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament cu potențial de risc pacientului i se solicită acordul scris. 
8) Predă pacientul la asistentul din secția/ compartimentul în care acesta urmează să fie internat. Dacă pacientul nu este deplasabil transportul va fi efectuat cu ajutorul infirmierei/îngrijitoare/brancardier. 
9) În cazurile medico-legale (accident rutier/accident de muncă/agresiuni/accidente casnice cu vătămări corporale) va anunța poliția prin 112 consemnând în registrul de consultații/FO ora apelului și numele persoanei care a preluat solicitarea. 
10) La plecare din tură va preda fiecare pacient ce nu a fost încă consultat de medic, dar și pacienții care se află în saloanele de așteptare/ staționare, în cazul acestora explicând colegului ce tratament a administrat,  analizele efectuate/ explorările paraclinice efectuate cu rezultatele la acestea și cele  la care urmează să vină rezultatele . 

11) Verifică cantitatea de materiale sanitare și completează stocul necesar efectuării turei precizând în proces verbal ce anume a adăugat. 
12) Preia sub semnătură medicamentele din aparatul de urgență de la schimbul anterior. 
13)  Răspunde de utilizarea rațională a materialelor sanitare și a medicamentelor. 
14) Respectă condițiile de păstrare a materialelor sterile și păstrarea lor în limita termenului de 

valabilitate. 

15) Efectuează/ajută la efectuarea  procedurilor terapeutice, tratamente și investigații la indicațiile 
medicului. 

16) Efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentele și explorările paraclinice indicate 
de medic 

17)  Anunță medicul despre evoluția pacienților, despre rezultatele la analize sau explorările paraclinice efectuate și efectuează monitorizarea scriptică în registrul de consultații/ foaie. 
18)  Comunică permanent cu bolnavii și aparținătorii acestora, anunțându-i despre manevrele ce se efectuează, precum și despre starea acestuia 
19) Efectuează cu strictețe indicațiile prescrise de medic în registrul/ foaie de observație. 
20) Recoltează produsele biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului, etichetează, colectează și răspunde de transportul probelor de laborator. 
21) Asistă medicii la efectuarea intervențiilor mici (toaleta și pansamentul plăgilor, escare, ulcerații,etc). 
22) Notează recomandările medicului, le execută în limita competenței sale și le predă turelor următoare. 
23) Supraveghează și participă la igiena pacientului, supraveghează efectuarea de către infirmiere a toaletei, schimbării lenjeriei la patul pacientului, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției bolnavului. 
24) Administrează medicația orală, injectabilă, perfuzabilă la recomandarea medicului explicând pacientului/ reprezentantului legal ce medicamente administrează, riscurile ce pot apare (are obligația de a face testarea antibioticelor/ substanțelor administrate chiar dacă pacientul/aparținătorul declară că 

i s-a mai administrat acele substanțe/ antibiotice). Anunță urgent medicul dacă apar reacții adverse la 
medicamentele administrate pacientului. 

25) Verifică valabilitatea medicamentelor existente în compartiment/secție. 
26) Decontează materialele sanitare, medicamentele și manoperele efectuate pentru fiecare pacient în 

vederea culegerii datelor pentru DRG. 

27) Răspunde de starea aparaturii medicale , stocul de medicamente în aparatul de urgență și materialele de unică folosință, precum și de aprovizionarea cu acestea. 

28) Răspunde de păstrarea și predarea materialelor folosite în compartiment.  

29) Răspunde de predarea corectă a hainelor și valorilor pacienților. 

30) Răspunde de starea de curățenie a camerei de gardă și a sălii de așteptare, aerisirea încăperilor 

31) Răspunde de informarea corectă și promptă a asistentului șef / medicului șef sau a medicilor de tură asupra problemelor ivite în timpul gărzii și care au influență asupra derulării normale a activității, inclusiv cele legate de personal , indifferent dacă acestea au fost rezolvate sau nu. 
32) Controlează activitatea desfășurată de personalul din subordine. 
33)  Se pregătește continuu pentru îmbogațirea cunoștintelor profesionale prin participarea la programele de perfecționare organizate pe plan local și national. 
34)  La solicitare, participă și răspunde de instruirea clinică a voluntarilor repartizați pe secție/ compartiment și a  elevilor Școlii Postliceale Sanitare aflați în perioada de practică. 
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IX. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI GENERALE ASISTENT MEDICAL 

1) răspunde de calitatea actului medical şi de eficienţa acestuia; 
2) are obligaţia de a întocmi Planul de îngrijiri şi obiectivele acestuia şi de a-l prezenta pacienţilor; 
3) respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie; 
4) are obligaţia de a duce la îndeplinire în mod responsabil, în limita competenţei profesionale şi în conformitate cu prevederile contracului de muncă, fişei postului, R.O.F., R.I., Codului Muncii, orice alte sarcini date de şeful ierarhic superior şi de conducerea unităţii; 
5) are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin; 
6) are obligaţia de a se abține de la orice faptă ce ar putea aduce prejudicii instituției; 
7) are obligația de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, de a respecta programul de lucru și de a semna condica de prezență la venire și plecare; 
8) se interzice venirea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau introducerea și consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă;  
9) respectă legea privitoare la fumat în unitațile sanitare având obligația de a informa superiorul/ medicul de gardă dacă un pacient/ aparținător fumează în incinta compartimentului/ secției/ spital; 
10) efectuează controlul medical periodic conform programării și normelor în vigoare; 
11) părăsirea locului de muncă de poate face doar cu acordul medicului de gardă, medicului șef de secție/compartiment, asistentei șefe, obligaţie valabilă și atunci când întârzie sau nu se prezintă 

schimbul; 

12)  sesizează șeful ierarhic asupra oricăror probleme intervenite pe parcursul derulării activității; 
13) cunoaște și respectă normele de sănatate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor, de acțiune în caz de urgență precum și normele de protecție a mediului înconjurător; 
14) cunoaște și respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său; 
15) cunoaște și respectă prevederile  R.O.F. și R.I.  al unității sanitare; 
16) utilizează echipamentul individual de protecție din dotare conform compartimentului/secției din care face parte și poartă ecusonul la vedere; 
17) participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile specifice sistemului de management al calității și sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale 

aplicabile postului; 

18) prezintă certificatul de membru și asigurarea de malpraxis în termen la Biroul personal – anual; 

19) își desfășoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calității și a procedurilor și instrucțiunilor aplicabile. 
20) cunoaște și participă la îndeplinirea politicii și a obiectivelor calității unității; 
21) utilizează corect dotările postului fără să iși pună în pericol propria sănătate sau a celorlalti angajați, aduce la cunoștința șefului ierarhic/ medic de gardă orice  defecțiune apărută și își întrerupe activitatea până la remedierea acestora. 
22) execută orice alte dispozitii date de șeful ierarhic superior, medici compartiment/ medic gardă și de către Directorul Medical şi Managerul spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare în limita competențelor profesionale.  

 
X. RESPONSABILITĂŢI CONFORM ORDINULUI NR. 961/2016 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private 

1) respectă şi aplică prevederile Ordinului nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

2) cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul 
I de produs utilizat prin: dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, dezinfecţia pielii intacte; 

3) cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul 
II de produs utilizat prin: dezinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia dispozitivelor (instrumentelor) medicale prin imersie, dezinfecţia lenjeriei (material moale); 

4) cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante; 
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5) graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie pentru fiecare încăpere din cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează dezinfecţia, cu ora de efectuare. 
 

XI. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI LEGATE DE ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE, 
PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR În conformitate cu ANEXA nr. 1: Organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare publice şi private cu paturi la Ordinul nr. 

1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, atribuţiile asistentei 

medicale sunt următoarele: 
1) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
2) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata activităţii medicale; 
3) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din spital; 

4) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
5) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
6) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

7) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 
medicale; 

8) participă la pregătirea personalului; 
9) participă la investigarea focarelor; 
10) monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 

 

 

XII. ALTE ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI: 
1) Suplimentar, preia şi duce la bun sfârşit toate atribuţiile oricărei asistente medicale din spital. Preluarea acestor atribuţii se face în situaţia în care ocupantul postului este în concediu sau în orice alte situaţii de forţă majoră care nu îi permit acestuia să îşi ducă la bun sfârşit atribuţiile ce îi revin.  
2) Îndeplineşte atribuţii prevăzute în regulamentele comisiilor de la nivelul Spitalului al căror 

membru este. 

3) Atribuţii Sistemul  de Management al Calităţii  
A) în cazul în care titularul postului este desemnat responsabil coordonator de calitate:  

 întocmesc raportări anuale privind monitorizarea performanțelor anuale; 
 întocmesc raportări anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; 
 evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; 
 responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi consiliază personalul din cadrul acestora, pentru 

elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente; 

 organizează şi țin, în mod obligatoriu, o evidență a documentelor întocmite, a documentelor primite și a celor expediate; 
 elaborează în colaborare cu Biroul de Management al Calităţii toate procedurile, protocoalele şi documentele sistemului de management al calității; 
 întocmesc pentru compartimentul pe care îl coordonează din punct de vedere al calităţii serviciilor medicale toate  raportările necesare pentru monitorizările anuale şi semestriale către A.N.M.C.S., raportările permanente ale evenimentelor adverse apărute (adverse/santinelă/”near-miss”)  şi le transmit către Biroul de Mnagement al Calităţii 

Serviciilor Medicale;  

 instruirea personalului pe probleme de managementul calităţii; 
 pregătirea în vederea monitorizării/reevaluării A.N.M.C.S.; 
 pregătirea pentru ciclul II de acreditare A.N.M.C.S.; 
 menţinerea standardelor de acreditare; 

 elaborarea/implementarea protocoalelor/procedurilor specifice fiecărui sector de activitate,  
 implementarea şi respectarea planului anual de instruire specific M.C.; 
 coordonarea personalului pe probleme de calitatea actului medical şi condiţiilor hoteliere; 
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 identificarea şi evaluarea riscurilor în vederea elaborării registrului de riscuri pe secţii/compartimente;  
 orice alte  probleme specifice calităţii serviciilor medicale.  

B) Pentru toate asistentele: 

 participă la proiectarea, realizarea  și dezvoltarea sistemului de management al calității ( SMC); 
 propune politici și obiective pentru domeniul calității; 
 îndeplinește prevederile din documentele SMC; 
 alocă cel puțin o oră pe săptămână pentru participarea la activități de imbunătățire a 

serviciilor medicale. 

 identifică, raportează și tratează conform procedurilor aprobate, produsele 
neconforme. 

 cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 
 cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea depusă. 

 

4) Atribuţii şi responsabilităţi pe linie de securitate şi sănătate în muncă 

a) asigurarea măsurilor SSM la locul de muncă; 
b) urmărirea respectării de către personalul din subordine a măsurilor SSM asigurate; 
c) asigurarea efectuării instruirii SSM la locul de muncă şi periodic; 
d) respectă regulile de securitate a muncii; 
e) poartă mănusi în timpul manipulării diferitelor substanţe / produse din unitate; 
f) poartă în permanenţă halat de protecţie şi papuci de clinică; 
g) respecta avertismentele cu privire la potenţialul de biohazard chimic, electric, microbiologic, înscrise pe cutiile produselor sau pe instrucţiunile aparatelor din incinta unităţii; 
h) participă la instruirile specifice de SSM şi PSI şi respecta recomandările respective şi semnează de luare la cunoştinţă. 

5) Atribuţii şi responsabilităţi conform normelor legale de aparare impotriva incendiilor în unităţile sanitare: 
a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;  
b) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 
c) să comunice imediat după constatare şefului ierarhic sau conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite reglementările interne ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/ echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este angajat sau îşi desfăşoară activitatea;  c) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor/persoanelor internate, însoţitorilor persoanelor cu handicap / aparţinătorilor şi a vizitatorilor, definiţi conform prezentelor dispoziţii generale;  d) să anunţe, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care 
poate produce o situaţie de urgenţă;  e) să intervină, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor, din dotare. f) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă referitoare la 
producerea incendiilor. 

6) Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale 

a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 
b) participă la realizarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; 
c) semnalează imediat conducerii deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor; 
d) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
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e) aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse, pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; 
f) colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere categorii; 
g) deşeurile contaminate înţepătoare şi tăietoare se colectează în recipiente cu pereţi rezistenţi prevăzute cu capac, marcate cu pictograma “pericol biologic”; 
h) depozitarea temporară în spaţii special destinate; 
i) transportul pe un circuit separate de cel al pacientilor şi vizitatorilor în orarul prevăzut în 

regulamentul intern. 

7) Respectă prevederile Ordinului nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităților de transfuzie sanguină din spitale  

 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 
 recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul „cerere de sânge" 

pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale; 
 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 
 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata administrării şi în următoarele ore; 
 înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informaţiile relevante privind procedura efectuată; 
 în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită medicul prescriptor sau de gardă; 
 returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate. 
8) Atribuţii şi responsabilităţi conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003: 

 are obligaţia de a asigura pacienţilor îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale; 
 are obligaţia de a respecta pacientul ca persoană umană, fără nici o discriminare; 
 are obligaţia de a informa pacientul cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la 

modul de a le utiliza; 

 are obligaţia de a informa pacientul asupra identității și statutului profesional;. 
 are obligaţia de a informa pacientul internat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării; 
 are obligaţia de a respecta prevederea legală conform căreia pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic. 

 respectă dreptul pacientului de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință; 
 informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 

minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; 
 respectă dreptul pacientului de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; 
 rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și 

tratament, cu acordul pacientului; 

 pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la 
externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată; 

 consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului cu care acesta este de acord; 

 pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 
explicate pacientului; 



Pagina 7 din 8                      

 toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia; 

 informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 
 pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 
 pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. 

9) Respectă prevederile Ordinului nr. 1411/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii 
medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății 
Acordul informat al pacientului presupune următoarele informaţii: 

 Diagnostic. 

 Prognostic. 

 Natura și scopul actului medical propus 

 Intervențiile și strategia terapeutică propuse 

 Beneficiile și consecințele actului medical, insistându-se asupra următoarelor: 
 Alternative viabile de tratament și riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor: 
- Riscurile neefectuării tratamentului 
- Riscurile nerespectării recomandărilor medicale. 

 Informații despre serviciile medicale disponibile. 
 Pacientul a fost încunoștiințat că are dreptul la o a doua opinie medicală. 
 Informaţii cu privire la pacient:  numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința 

pacientului; actul medical la care urmează a fi supus; descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moașă; acordul exprimat fără 
echivoc pentru efectuarea actului medical; semnătura și data exprimării acordului. 

 Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară. 
 În cazul pacientului minor, acordul scris se va obține de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înțelege rudele majore care însoțesc pacientul minor, până la al patrulea 

grad inclusiv. 

 În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză 
medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obține de la reprezentantul legal desemnat. 

 În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiției medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimțământului, acordul scris se poate obține de la soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înțelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 
 Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmități i se va solicita exprimarea verbală a consimțământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat. Pacientului care nu știe carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voința sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat. 

Observaţii!  În situaţii de concediu de odihnă, concediu de boală sau alte situaţii de forţă majoră care nu permit ocupantului postului să îşi ducă la bun sfârşit atribuţiile ce îi revin, acesta este înlocuit de ocupantul postului 
de: asistent medical.  

XIII. RESPONSABILITĂŢI: 

1. În raport cu alte persoane: 
 cooperează cu ceilalţi colegi din instituţie; 
 da dovadă de onestitate  şi confidenţialitate vis–a–vis de persoanele din interior şi exterior cu care se află în contact; 
 ocupantul postului este politicos în relaţiile cu clienţii (pacienţi, cadre medicale, terţi) atunci când poartă conversaţii telefonice sau faţă în faţă cu aceştia, dând dovadă de bune maniere şi o amabilitate echilibrată; 
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 acordă aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi, ca şi cerinţelor personale; 

 menţine o atitudine echilibrată şi ia în considerare ideile şi opiniile altora. 
2. În raport cu aparatura pe care o utilizează 

 respectă normele de securitate şi prescripţiile tehnice în vederea manipulării şi exploatării 
corecte a aparaturii din incinta unităţii; 

 sesizează superiorii sau departamentul Administrativ cu privire la orice defecţiune apărută. 
3. În raport cu produsele muncii 

 răspunde de asigurarea confidenţialităţii datelor.  

4. Privind precizia şi punctualitatea 

 se integrează în graficul de muncă stabilit, nu părăseşte serviciul fără aprobarea şefului ierarhic; 
 soluţionează la timp cererile ce îi sunt repartizate şi înştiinţează Directorul Medical sau Managerul  cu privire la soluţionarea acestora. 

5. În raport cu metode / programe 

 răspunde de implementarea tehnicilor şi metodelor moderne de investigare şi diagnosticare pentru îmbunătăţirea continuă  a activităţii desfăşurate; 
 participă periodic la cursuri de perfecţionare profesională; 
 discută cu superiorii sau cu medicii spitalului orice nepotrivire metodologică identificată; 
 îşi desfăşoara activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului, cu respectarea Regulamentului de ordine interioară, al Codului de Deontologie  Medicală şi al Secretului Profesional. 

XIV. CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: 
Pregătirea de specialitate: Absolvent Școală Postliceală Sanitară/ Absolvent UMF-Asistență medicală generală  
Membru OAMGMAMR- certificat de liberă practică vizat pe anul în curs 

Vechimea în specialitate necesară: ________________________________________________________  
Calităţi necesare:  

 Rezistență fizică la solicitări, rezistență la stres, abilitități de comunicare, muncă în echipă, conștiinciozitate, disciplină, promptitudine, atenție și concentrare distributivă, 
 Cunoașterea aparaturii specifice compartimentului/secției 
 Cunoașterea tehnicilor impuse de specificul compartimentului/secției  

Cunoștințe  operare PC  
XV. LIMITE DE COMPETENŢĂ:  
 Nu are dreptul de a difuza nici o informaţie sau date statistice legate de activitatea curentă a postului, cu atât mai mult cu cât aceste informaţii au un caracter confidenţial;  
 Nu colaborează şi nu oferă informaţii către terţi fără acordul conducerii Spitalului.  

 Nu furnizează informaţii asupra diagnosticului, tratamentului, rezultatelor investigaţiilor şi alte informaţii medicale, fără acordul medicului. 
 

APARATURA DIN DOTAREA INSTITUŢIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI OPEREAZA: EKG, tub oxigen, 

aspirator secreţii, defibrillator, truse mici interventii, trusa resuscitare cardio-respiratorie 

 

            Întocmit de:                                                                         Avizat de : 

 Nume si Prenume:..................................                       Nume si Prenume:.......................................   

 Funcția:  Coordonator Camera Garda                      Functia:  

 Semnătura:                                                                      Semnatura: 

 Data:                                                                                 Data: 

 

Am primit un exemplar din fişa postului şi îmi asum atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile 

îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin, precum şi consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora 
conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a legislatiei în vigoare. 

 

Am primit un exemplar, azi   ____________        

Nume şi Prenume: ................................................................ 

Funcţia / postul: ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

Semnătura:.......................................................... 
 


