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Nr. înreg. 188 Data: 25.11.2014
APROBAT
MANAGER Jr. Doina CUCU
ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR
organizează în data de 13.01.2015 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante:
• post pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist, în cadrul
compartimentului obstetrică ginecologie;
• post temporar vacant de asistent medical generalist, în cadrul compartimentului de
medicină internă.
Concursul se va desfăşura la sediul din str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, localitatea Tg.
Bujor, judeţul Galaţi.
II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:
- sunt absolvenţi de şcoală postliceală sau au studii superioare.
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
III. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (diploma de
bacalaureat, diploma de studii, certificat de membru, asisgurare de malpraxis);
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d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae;
h) chitanţă prin care s-a achitat taxa de concurs în sumă de 30 lei la casieria spitalului.
Notă: Copiile după actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
IV. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 25.11.2014 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Spitalului
Orăşenesc Tg. Bujor şi pe site-ul unităţii www.spitaltgbujor.ro;
 25.11.2014 – 09.12.2014 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la
concurs;
 11.12.2014, ora 12.30 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de
înscriere la sediul spitalului;
 12.12.2014, până la ora 12.30 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării
dosarelor;
 15.12.2014, ora 12.30 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării
dosarelor de înscriere, la sediul spitalului;
 13.01.2015, ora 12.30 – susţinerea probei scrise;
 14.01.2015, ora 12.30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului;
 15.01.2015, până la ora 12.30 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei
scrise;
 16.01.2015, ora 12.30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor, la
sediul spitalului;
 19.01.2015, ora 10.00 – susţinerea probei practice;
 19.01.2015, ora 12.30 – susţinerea interviului;
 20.01.2015, ora 12.30 – afişarea rezultatelor la proba practică şi interviu la sediul spitalului;
 21.01.2015, până la ora 12.30 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei
practice;
 22.01.2015, ora 12.30 – afişarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluţionarea
eventualelor contestaţii la proba practică şi finalizarea concursului.
V. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
1. probă scrisă test tip grilă – probă eliminatorie;
2. probă practică – probă eliminatorie;
3. interviu.
Sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii (proba scrisă şi proba practică) candidaţii care au obţinut
nota minimă 7.
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Hotărârea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2
din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al
moaşei şi al asistentului medical din România;
Ordinul MSP nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale;
Ordinul MSP 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 rezultate din activităţi medicale;
Ordinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii şi controlul infecţiilor nosocomiale;
Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
în unităţile sanitare;
OUG nr. 144 /2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
Legea 46/2003 - Legea drepturilor pacientului.
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
C. Bocarnea: Boli infecţioase și epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;
Borundel Corneliu, „Medicină internă pentru cadre medii”, Editura ALL;
Chiru Florian, Chiru Gabriela, Moraru Letiţia, „Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos”, Editura Cison;
S.Daschievici;M. Mihailescu: Chirurgie-Ed. Medicală;
C.Marcean; V.Mihailescu: Puericultura și pediatrie- Ed. R.C.R. Print;
Titircă Lucreţia, „Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali. Ghid de nursing”, Editura
Viaţa Medicală Românească;
Titircă Lucreţia, „Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali”, Editura Viaţa
Medicală Românească;
Titircă Lucreţia, „Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze)”, Editura Medicală;
Microbiologie şi Parazitologie Medicală, editura Uranus, Bucureşti 1994 de Gheorghe Dimache şi Dan
Panaitescu;
Obstetrică de Crîngu Ionescu;

Tematica pentru concurs asistente medicale proba scrisă
PNEUMONIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Bronşita acută şi cronică
₀ Pneumonii
₀ BPOC
₀ Asmul bronşic
₀ Pneumotorax
CARDIOLOGIE ŞI NURSING CARDIOLOGIE ₀ Bolile arterelor coronare:
- cardiopatiile ischemice;
- angina pectorală
- infarctul miocardic.
₀ H.T.A.
₀ Hipotensiunea arterială esenţială
₀ Şocul
₀ Bolile venelor
GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN GASTROENTEROLOGIE ₀ Afecţiunile esofagului:
- esofagita caustică.
₀ Afecţiunile stomacului, intestinului subţire şi gros:
- gastrită acută şi cronică;
- ulcer gastroduodenal.
₀ Afecţiunile glandelor anexe:
- hepatita cronică;
- sindromul dispeptic biliar;
- colecistită acută şi cronică litiazică;
- ciroză hepatică.
NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN AFECŢIUNILE RENALE
₀ Afecţiuni nefrologice:
- insuficienţa renală acută şi cronică (IRA, IRC).
₀ Infecţii: infecţia urinară.
₀ Afecţiuni urologice: - litiaza renală;
- adenomul de prostată;
- cancerul de prostată.
CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING SPECIFIC
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₀ Patologia intestinului subţire şi a stomacului:
- ulcerul gastric;
- ulcerul duodenal.
₀ Patologia intestinului gros: - apendicita;
- ocluzia intestinală.
₀ Patologia chirurgicală a ficatului şi căilor biliare:
- litiaza biliară.
₀ Patologia chirurgicală a pancreasului:
- pancreatită acută şi cronică;
₀ Peritonită.
₀ Herniile.
CHIRURGIE TORACICĂ CARDIOVASCULARĂ ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Traumatismele toracice.
ORL ŞI NURSING ÎN ORL
₀ Faringita.
₀ Laringita.
₀ Otita.
OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE
₀ Conjunctivita.
HEMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN HEMATOLOGIE
₀ Anemiile.
ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI NURSING
₀ Afecţiuni degenerative şi inflamatorii:
- Fractura patologică;
₀ Traumatisme:
- fracturile costale;
- voletul costal;
- traumatisme vertebromedulare;
- traumatisme ale bazinului;
- traumatisme ale membrelor.
REUMATOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Reomatismul articular acut.
₀ Poliartrita reumatoidă
₀ Spondilita anchilozantă.
DERMATO-VENOROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Dermatomicozele:
- urticaria;
- eczema;
- alergia la medicamente.
₀ Boli cu transmisie sexuală:
-sifilis;
- gonoree;
- HIV.
BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie:
- varicela;
- scarlatina;
- rujeola;
- tusea convulsivă;
- gripa;
- meningita;
- parotidida epidemică.
₀ Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă:
- toxinfecţii alimentare;
- hepatită virală.
BOLI METABOLICE, DE NUTRIŢIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Diabetul zaharat.
₀ Obezitatea.
₀ Dislipidemiile.
₀ Hipoglicemiile.
GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
₀ Infecţiile aparatului genital feminin;
- boala inflamatorie pelviană (BIP);
₀ Tumori ale aparatului genital:
- tumori benigne: fibromul uterin.
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OBSTETRICĂ ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ
₀ Naşterea eutocică.
₀ Avortul.
₀ Placenta praevia.
₀ Lăuzia fiziologică.
₀ Boli proprii sarcinii:

- disgravidia precoce;
- disgravidia tardivă: preclamsia şi eclampsia.

PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Afecţiunile copilului: - carenţiale (distrofia, rahitism);
- respiratorii (bronhopneumonia, astm bronşic,
amigdalite);
- digestive
şi
glandele
anexe
(BDA,
gastroenterită acută, parazitoze intestinale,
hepatite, sindromul dureros abdominal);
- urinare (infecţii ale tractului urinar, IRA,
gromeluronefrita);
- ale SNC-ului (convulsii, epilepsie, handicap
motor şi psihic);
- ale sângelui (anemii, hemofilie, leucemii).
NEUROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Cefaleea, nevralgia.
₀ Epilepsia.
₀ Come.
PSIHIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC ₀ Psihopatiile.
₀ Psihozele toxice (alcoolismul, toxicomaniile).

Notă: Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
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VII FIŞA POSTULUI
FIŞA POSTULUI
OCUPAŢIA: ASISTENT MEDICAL
COD COR: 222101
TITULAR POST:
FUNCŢIA/POSTUL: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
LOC DE MUNCĂ: COMPARTIMENT DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
GRADUL PROFESIONAL: ASISTENT MEDICAL
NIVELUL POSTULUL: De execuţie
1.
RELAŢII:
Ierarhice – Subordonată Medicului şef de compartiment, asistentului coordonator
Supraordonată: infirmiere, îngrijitoare
Funcţionale – cu compartimentele din cadrul unităţii sanitare
De colaborare: cu medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare
De subordonare profesională: Medicului şef de compartiment
2.CERINŢELE POSTULUI:
2.1 Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: POSTLICEALĂ/SUPERIOARĂ
2.2 Vechime în muncă:
2.3 Alte cerinţe specifice:
-Să dovedească apartenenţa la Ordinul Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România;
- Să cunoască legislatia în vigoare privind domeniul sănătăţii,
- Să dovedească cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office, programe informatice specifice (ERP).
3. PROGRAM DE LUCRU:
- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
4. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:
4.1 Atribuţii generale:
4.1.1 Cunoaşte structura şi organizarea activităţii din compartiment;
4.1.2 Respectă circuitele funcţionale din compartiment (în funcţie de specific) pentru:
- personal, medicamente, laborator;
- lenjerie, alimente, vizitatori.
4.1.3 Contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicală cu pacientul în funcţie de necesităţi.
4.1.4 Recunoaşte gradul de autonomie în cadrul responsabilităţilor profesionale.
4.1.5 Cunoaşte criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor şi simptomelor pe termen scurt, mediu şi lung.
4.1.6 Cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic-asistent medical.
4.1.7 Cunoaşte şi respectă:
- O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşei şi asistentului medical;
- Codul de etică şi deontologie al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
4.2 Atributii specifice:
- Urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lehuzelor, gravidelor sau ginecopatelor aflate în
supravegherea sa.
- Urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fătului.
- Identifică la mamă şi la copil, semne care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia medicului, pe care îl asistă în acestă
situaţie.
- Asistă naşterile normale în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană efectuînd la nevoie
epizitemie/epizirafie.
- Adoptă măsuri de urgenţă în absenţa medicului, pentru extracţie manuală de placentă şi control uterin manual,
monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului.
- Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia,
conform protocolului.
- Asigură pregătirea completă a mamei pentru naştere, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare
naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.
La internare:
4.2.1 Internează cu prioritate cazurile de urgenţă conform prevederilor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii;
4.2.2 Respectă modalităţile şi criteriile de internare în conformitate cu statutul pacientului şi tipul de asigurare.
4.2.3 Solicită consimţământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru internare (Legea 95/2006
cap. III, art. 649/651 Acordul pacientului informat).
4.2.4 Asigură consemnarea in scris a refuzului pacientului pentru internare.
4.2.5 Informează pacientul, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.
4.2.6 Înregistrarează datele de identitate necesare completării foii de observaţie pe tip de spitalizare continuă sau
spitalizare de zi.
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4.2.7 Solicită organelor abilitate, familiei sau aparţinătorilor datele de identificare în cazul pacienţilor inconştienţi, fără
acte.
4.2.8 Pregăteşte pacienţii pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice.
4.2.9 Aplică primele măsuri terapeutice de mare urgenţă în caz de necesitate, în limita competenţelor profesionale.
4.2.10 Instituie măsuri de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto-contagioase.
4.3 Primirea pacientului:
4.3.1 Ajută la efectuarea triajuliu pacienţilor care se efectuează la Camera de gardă.
4.3.2 Predă efectele pacientului, familiei sau la garderoba, pe bază de inventar (la nevoie cu deparazitarea şi dezinfectarea
lor înainte de înmagazinare).
4.3.3 Îmbăiază şi îmbracă pacientul cu lenjerie de spital (nu se aplică îmbăierea pacienţilor aflaţi în stare de comă, şoc,
colaps, hemoragii, insuficienţă circulatorie, etc.).
4.3.4 Dirijează pacientul în secţie după caracterul afecţiunii.
4.3.5 Instalează pacientul într-un mediu şi climat ambiental optim de confort şi siguranţă.
4.3.6 Respectă protocoalele/procedurile pentru tehnici speciale de investigaţie (testări biologice, substanţe de contrast,
izotopi radioactivi).
4.3.7 Monitorizează specific şi acordă îngrijiri post-explorare.
4.4 Responsabilităţi pentru îngrijirea curentă şi supravegherea pacientului:
4.4.1 Identifică problemele de îngrijire curentă în funcţie de nevoi.
4.4.2 Stabilieşte priorităţile privind elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire ale pacientului conform
rolului autonom şi delegat.
4.4.3 Asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat, dezbrăcarea şi îmbrăcarea, servirea
la pat, schimbarea lenjeriei ori de câte ori este nevoie.
4.4.4 Monitorizează, consemnează şi raportează valorile funcţiilor vitale, vegetative ale pacientului (temperatura, plus, TA,
respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate corporală, talie) în foaia de temperatură.
4.4.5 Supraveghează comportamentul pacientului.
4.4.6 Participă la vizita şi contravizită medicală şi notează recomandările făcute de către medic în caietul de vizită al
compartimentului cu privire la îngrijiri medicale.
4.4.7 Informează medicului curant/medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de câte ori este nevoie.
4.4.8 Monitorizează, consemnează şi raportează medicului curant/de gardă, apariţia de manifestări patologice, reacţii
secundare ale substanţelor medicamentoase administrate.
4.4.9 Cunoaşte şi respectă regulile administrării substanţelor medicamentoase:
- modul de administrare prescris de medic
- dozajul
- orarul
- ordinea de administrare
- incompatibilităţile şi interacţiunile dintre substanţele medicamentoase
- frecvenţa de administrare
- contraindicaţiile
- efectele secundare
- eficienţa administrării
4.4.10 Monitorizează şi comunică medicului simptomele şi starea pacientului post-administrare substanţă
medicamentoasă.
4.4.11 Efectuează intervenţiile recomandate de medic în cazul apariţiei eventualelor reacţii secundare.
4.4.12 Consemnează în raportul de predare/primire a activităţii planul de îngrijire şi tratament efectuat în timpul
serviciului, eventualele modificări în starea pacientului, parametrii funcţiilor vitale şi orice alt eveniment petrecut în
compartiment.
4.4.13 Pregăteşte instrumentarul, materialele şi echipamentul necesar tipului de intervenţii şi ajută medicul specialist.
4.5 Asistarea medicului la examinarea bolnavilor şi la mici intervenţii chirurgicale:
4.5.1 Pregăteşte materialele şi instrumentele pentru examinare
4.5.1.1 Materialele şi instrumentele sunt pregătite în condiţii de igienă.
4.5.1.2 Materialele şi instrumentele sunt pregătite la indicaţia medicului şi în funcţie de diagnosticul pacientului.
4.5.1.3 Materialele şi instrumentele sunt pregătite corect şi în timp cât mai scurt pentru a se asigura condiţiile optime de
lucru.
4.5.1.4 Pe parcursul activităţii de pregătire a materialelor şi instrumentelor este obligatorie respectarea NPM.
4.5.2 Pregătirea pacientului pentru examinări/intervenţii
4.5.2.1 Pacientul este poziţionat la indicaţia medicului în funcţie de starea generală de diagnostic.
4.5.2.2 Pacientul este informat în prealabil asupra modului în care va decurge examinarea, intervenţia şi a poziţiei în care
aceasta trebuie să stea.
4.5.2.3 Poziţia pacientului este cea corectă şi este menţinută atât cât este necesar pentru desfăşurarea examinării,
intervenţiei.
4.5.2.4 Pacientul este pregătit corespunzător din punct de vedere psihic.
4.7. Responsabilităţi pentru alimentaţia pacientului:
4.7.1 Cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului.
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4.7.2 Cunoaşte obiectivele alimentatiei şi tipurile de regimuri dietetice.
4.7.3 Cunoaşte clasificarea regimurilor după compoziţie, consistenţă, temperatură, orar de administrare, acţiune asupra
ph-ului, rezultate terapeutice şi reziduri.
5. ALTE RESPONSABILITĂŢI:
5.1 Ajută cadrele medicale la efectuarea cateterismului uretro-vezical, spălături, clisme.
5.2 Ajută la efecturea întregii activităţi terapeutice în condiţii de igienă, asepsie, dezinfecţie, sterilizare cu menţinerea
măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
5.3 Poartă echipament de protecţie prevăzut de fiecare compartiment/unitate sanitară care va fi schimbat ori de câte ori
este nevoie.
6. RESPONSABILITĂŢI ADMINISTRATIVE:
6.1 Asigură respectarea măsurilor de securitate şi intervenţie pentru evitarea oricăror incidente, accidente: aparatură şi
utilaje medicale, utitaje electrice, surse de gaz metan, sursele de oxigen, substanţe dezinfectante, incendii şi calamităţi
naturale.
6.2 Răspunde de evidenţa, consemnarea şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a pacientului.
6.3 Respectă confidenţialitatea datelor pacienţilor (din FOCG şi din aplicaţia informatică la care are acces) şi
confidenţialitatea actului medical.
6.4. Acordă servicii medicale pacientului în mod nediscriminatoriu.
6.5 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în foaia de observaţie a pacientului, raport de serviciu sau
în alte documente.
6.6 Răspunde de predarea/preluarea substanţelor medicamentoase scrise pe condică prin distribuirea integrală conform
prescripţiei.
6.7 Asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale şi
mobilierului existent.
6.8 Supraveghează şi controlează ordinea şi curăţenia in sectorul unde îşi desfăşoară activitatea.
6.9 Participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr. 219/2002 privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare.
6.10 Supraveghează şi controlează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor conform regulamentului de ordine
interioară.
6.11 Efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor.
7. MENŢIUNI SPECIALE:
7.1 Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională
pentru realizarea obiectivelor calităţii.
7.2 Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:
- instituirea actului decizional propriu
- manualitate şi responsabilitate
-analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, a reacţiilor şi progreselor pacientului pe durata internării
- comunicarea eficientă cu pacienţii prin participare, ascultare şi respect
- discreţie, corectitudine, compasiune faţă de pacienţi
- capacitate de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă (spirit de observaţie)
- valorizarea şi menţinerea competenţelor
- informarea, participarea, evaluarea performanţei
- capacitatea de management al stresului, efort fizic prelungit
- capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
- solidaritate profesională
- reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi
- susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.
8. ATRIBUŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ, COLECTAREA DEŞEURILOR:
8.1 îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevazute în Legea nr. 319/2006 şi normele de
aplicare a acesteia;
8.2 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenţă;
8.3 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
8.4 îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea;
8.5 îşi va întreţine echipamentele cu care lucrează;
8.6 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
8.7 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun;
8.8 utilizează şi generează baza de date în format electronic şi pe hârtie.
9. COMPETENŢA POSTULUI ŞI LIMITE DE ACŢIUNE:
9.1 stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire al bolnavului.
9.2 efectuează urmatoarele tehnici si manevre medicale:
- termometrizare;
- tratamente parenterale;
- puncţii arterio-venoase;
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- vitaminizări;
- imunizări;
- recoltează probe de laborator;
- testări biologice;
- sondaje şi spălături intracavitare;
- pansamente, toaleta vulvo-perineală a lehuzelor;
- tehnici de combatere a hipo sau hipertermiei;
- clisme în scop terapeutic şi evacuator;
- oxigenoterapie;
- intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tamponări, frecţii, etc.);
- în urgenţe resuscitarea cardio-respiratorie şi reechilibrare hidroelectrolitică pînă la venirea medicului;
- aspiraţia traheo-bronşică;
- instituie şi urmăreşte drenajul prin aspiraţie continuă;
- băi medicamentoase, prişniţe şi cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- măsurarea funcţiilor vitale;
- pregătirea pacientei pentru investigaţii specifice şi pentru intervenţii chirurgicale;
- îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.;
- montează sonda vezicală;
- îndepărtează sonda vezicală;
- prevenirea şi combaterea escarelor;
- calmarea şi tratarea durerii;
- urmărirea şi calcularea bilanţului hidric;
- asistă naşterea normală în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană, efectuaează la nevoie
epizotomie/epizorafie;
- adoptarea măsurilor de urgenţă care se impugn, în absenţa medicului, pentru exctracţie manual de placentă şi control
uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului;
- examinarea nou-născutului, iniţierea măsurilor de îngrijire, iar în caz de urgenţă reanimarea imediată a acestuia.
-măsurarea masei corporale.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul postului răspune
disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.
Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînoită
în cazul apariţiei unor reglementări legale sau ori de câte ori este necesar.
10. Titularul va fi înlocuit de asistentele din compartiment.
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FIŞA POSTULUI
OCUPAŢIA: ASISTENT MEDICAL
COD COR: 222101
TITULAR POST:
FUNCŢIA/POSTUL: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
LOC DE MUNCĂ: COMPARTIMENT DE MEDICINĂ INTERNĂ
GRADUL PROFESIONAL: ASISTENT MEDICAL
NIVELUL POSTULUL: De execuţie
2.
RELAŢII:
Ierarhice – Subordonată Medicului şef de compartiment
Supraordonată: infirmiere, îngrijitoare
Funcţionale – cu compartimentele din cadrul unităţii sanitare
De colaborare: cu medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare
De subordonare profesională: Medicului şef de compartiment
2.CERINŢELE POSTULUI:
2.1 Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: POSTLICEALĂ/SUPERIOARĂ
2.2 Vechime în muncă:
2.3 Alte cerinţe specifice:
-Sa dovedească apartenenţa la Ordinul Asistenţilor Medicali si Moaselor din România;
- Sa cunoasca legislatia în vigoare privind domeniul sănătăţii,
- Sa dovedeasca cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office, programe informatice specifice (ERP).
3. PROGRAM DE LUCRU:
- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
4. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:
4.1 Atribuţii generale:
4.1.1 Cunoaşte structura şi organizarea activităţii din compartiment;
4.1.2 Respectă circuitele funcţionale din compartiment (în funcţie de specific) pentru:
- personal, medicamente, laborator;
- lenjerie, alimente, vizitatori.
4.1.3 Contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicală cu pacientul în funcţie de necesităţi.
4.1.4 Recunoaşte gradul de autonomie în cadrul responsabilităţilor profesionale.
4.1.5 Cunoaşte criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor şi simptomelor pe termen scurt, mediu şi lung.
4.1.6 Cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic-asistent medical.
4.1.7 Cunoaşte şi respectă:
- O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşei şi asistentului medical;
- Codul de etică şi deontologie al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
4.2 Atributii specifice
La internare:
4.2.1 Internează cu prioritate cazurile de urgenţă conform prevederilor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii;
4.2.2 Respectă modalităţile şi criteriile de internare în conformitate cu statutul pacientului şi tipul de asigurare.
4.2.3 Solicită consimţământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru internare (Legea 95/2006
cap. III, art. 649-651 Acordul pacientului informat).
4.2.4 Asigură consemnarea in scris a refuzului pacientului pentru internare.
4.2.5 Informează pacientul, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.
4.2.6 Înregistrarează datele de identitate necesare completării foii de observaţie pe tip de spitalizare continuă sau
spitalizare de zi.
4.2.7 Solicită organelor abilitate, familiei sau aparţinătorilor datele de identificare în cazul pacienţilor inconştienţi, fără
acte.
4.2.8 Pregăteşte pacienţii pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice.
4.2.9 Aplică primele măsuri terapeutice de mare urgenţă în caz de necesitate, în limita competenţelor profesionale.
4.2.10 Instituie măsuri de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto-contagioase.
4.3 Primirea pacientului
4.3.1 Ajută la efectuarea triajuliu pacienţilor care se efectuează la Camera de gardă.
4.3.2 Predă efectele pacientului, familiei sau la garderoba, pe bază de inventar (la nevoie cu deparazitarea şi dezinfectarea
lor înainte de înmagazinare).
4.3.3 Îmbăiază şi îmbracă pacientul cu lenjerie de spital (nu se aplică îmbăierea pacienţilor aflaţi în stare de comă, şoc,
colaps, hemoragii, insuficienţă circulatorie, etc.).
4.3.4 Dirijează pacientul în secţie după caracterul afecţiunii.
4.3.5 Instalează pacientul într-un mediu şi climat ambiental optim de confort şi siguranţă.
4.3.6 Respectă protocoalele/procedurile pentru tehnici speciale de investigaţie (testări biologice, substanţe de contrast,
izotopi radioactivi).
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4.3.7 Monitorizează specific şi acordă îngrijiri post-explorare.
4.4 Responsabilităţi pentru îngrijirea curentă şi supravegherea pacientului
4.4.1 Identifică problemele de îngrijire curentă în funcţie de nevoi.
4.4.2 Stabilieşte priorităţile privind elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire ale pacientului conform
rolului autonom şi delegat.
4.4.3 Asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat, dezbrăcarea şi îmbrăcarea, servirea
la pat, schimbarea lenjeriei ori de câte ori este nevoie.
4.4.4 Monitorizează, consemnează şi raportează valorile funcţiilor vitale, vegetative ale pacientului (temperatura, plus, TA,
respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate corporală, talie) în foaia de temperatură.
4.4.5 Supraveghează comportamentul pacientului.
4.4.6 Participă la vizita şi contravizită medicală şi notează recomandările făcute de către medic în caietul de vizită al
compartimentului cu privire la îngrijiri medicale.
4.4.7 Informează medicului curant/medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de câte ori este nevoie.
4.4.8 Monitorizează, consemnează şi raportează medicului curant/de gardă, apariţia de manifestări patologice, reacţii
secundare ale substanţelor medicamentoase administrate.
4.4.9 Cunoaşte şi respectă regulile administrării substanţelor medicamentoase:
- modul de administrare prescris de medic
- dozajul
- orarul
- ordinea de administrare
- incompatibilităţile şi interacţiunile dintre substanţele medicamentoase
- frecvenţa de administrare
- contraindicaţiile
- efectele secundare
- eficienţa administrării
4.4.10 Monitorizează şi comunică medicului simptomele şi starea pacientului post-administrare substanţă
medicamentoasă.
4.4.11 Efectuează intervenţiile recomandate de medic în cazul apariţiei eventualelor reacţii secundare.
4.4.12 Consemnează în raportul de predare/primire a activităţii planul de îngrijire şi tratament efectuat în timpul
serviciului, eventualele modificări în starea pacientului, parametrii funcţiilor vitale şi orice alt eveniment petrecut în
compartiment.
4.4.13 Pregăteşte instrumentarul, materialele şi echipamentul necesar tipului de intervenţii şi ajută medicul specialist.
4.5 Asistarea medicului la examinarea bolnavilor şi la mici intervenţii chirurgicale
4.5.1 Pregăteşte materialele şi instrumentele pentru examinare
4.5.1.1 Materialele şi instrumentele sunt pregătite în condiţii de igienă.
4.5.1.2 Materialele şi instrumentele sunt pregătite la indicaţia medicului şi în funcţie de diagnosticul pacientului.
4.5.1.3 Materialele şi instrumentele sunt pregătite corect şi în timp cât mai scurt pentru a se asigura condiţiile optime de
lucru.
4.5.1.4 Pe parcursul activităţii de pregătire a materialelor şi instrumentelor este obligatorie respectarea NPM.
4.5.2 Pregătirea pacientului pentru examinări/intervenţii
4.5.2.1 Pacientul este poziţionat la indicaţia medicului în funcţie de starea generală de diagnostic.
4.5.2.2 Pacientul este informat în prealabil asupra modului în care va decurge examinarea, intervenţia şi a poziţiei în care
aceasta trebuie să stea.
4.5.2.3 Poziţia pacientului este cea corectă şi este menţinută atât cât este necesar pentru desfăşurarea examinării,
intervenţiei.
4.5.2.4 Pacientul este pregătit corespunzător din punct de vedere psihic.
4.7. Responsabilităţi pentru alimentaţia pacientului
4.7.1 Cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului.
4.7.2 Cunoaşte obiectivele alimentatiei şi tipurile de regimuri dietetice.
4.7.3 Cunoaşte clasificarea regimurilor după compoziţie, consistenţă, temperatură, orar de administrare, acţiune asupra
ph-ului, rezultate terapeutice şi reziduri.
5. ALTE RESPONSABILITĂŢI:
5.1 Ajută cadrele medicale la efectuarea cateterismului uretro-vezical, spălături, clisme.
5.2 Ajută la efecturea întregii activităţi terapeutice în condiţii de igienă, asepsie, dezinfecţie, sterilizare cu menţinerea
măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
5.3 Poartă echipament de protecţie prevăzut de fiecare compartiment/unitate sanitară care va fi schimbat ori de câte ori
este nevoie.
6. RESPONSABILITĂŢI ADMINISTRATIVE
6.1 Asigură respectarea măsurilor de securitate şi intervenţie pentru evitarea oricăror incidente, accidente: aparatură şi
utilaje medicale, utitaje electrice, surse de gaz metan, sursele de oxigen, substanţe dezinfectante, incendii şi calamităţi
naturale.
6.2 Răspunde de evidenţa, consemnarea şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a pacientului.
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6.3 Respectă confidenţialitatea datelor pacienţilor (din FOOG şi din aplicaţia informatică la care are acces) şi
confidenţialitatea actului medical.
6.4. Acordă servicii medicale pacientului în mod nediscriminatoriu.
6.5 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în foaia de observaţie a pacientului, raport de serviciu sau
în alte documente.
6.6 Răspunde de predarea/preluarea substanţelor medicamentoase scrise pe condică prin distribuirea integrală conform
prescripţiei.
6.7 Asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale şi
mobilierului existent.
6.8 Supraveghează şi controlează ordinea şi curăţenia in sectorul unde îşi desfăşoară activitatea.
6.9 Participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr. 219/2002 privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare.
6.10 Supraveghează şi controlează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor conform regulamentului de ordine
interioară.
6.11 Efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor.
7. MENŢIUNI SPECIALE
7.1 Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională
pentru realizarea obiectivelor calităţii.
7.2 Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:
- instituirea actului decizional propriu
- manualitate şi responsabilitate
-analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, a reacţiilor şi progreselor pacientului pe durata internării
- comunicarea eficientă cu pacienţii prin participare, ascultare şi respect
- discreţie, corectitudine, compasiune faţă de pacienţi
- capacitate de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă (spirit de observaţie)
- valorizarea şi menţinerea competenţelor
- informarea, participarea, evaluarea performanţei
- capacitatea de management al stresului, efort fizic prelungit
- capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
- solidaritate profesională
- reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi
- susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.
8. ATRIBUŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ, COLECTAREA DEŞEURILOR:
8.1 îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevazute în Legea nr. 319/2006 şi normele de
aplicare a acesteia;
8.2 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenţă;
8.9 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
8.10 îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea;
8.11 îşi va întreţine echipamentele cu care lucrează;
8.12 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
8.13 îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun;
8.14 utilizează şi generează baza de date în format electronic şi pe hârtie.
9. COMPETENŢA POSTULUI ŞI LIMITE DE ACŢIUNE:
9.1 stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire al bolnavului.
9.2 efectuează urmatoarele tehnici si manevre medicale:
- termometrizare;
- tratamente parenterale;
- puncţii arterio-venoase;
- vitaminizări;
- recoltează probe de laborator;
- testări biologice;
- sondaje şi spălături intracavitare;
- tehnici de combatere a hipo- sau hipertermiei;
- clisme în scop terapeutic şi evacuator;
- oxigenoterapie;
- intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- mobilizarea pacientului;
- măsurarea funcţiilor vitale;
- pregătirea pacientului pentru explorari funcţionale;
- îngrijirea tegumentelor si mucoaselor;
- prevenirea şi combaterea escarelor;
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- calmarea şi tratarea durerii;
- urmărirea şi calcularea bilanţului hidric;
-măsurarea masei corporale.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul postului răspune
disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.
Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînoită
în cazul apariţiei unor reglementări legale sau ori de câte ori este necesar.
11. Titularul va fi înlocuit de asistentele din compartiment.

--
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