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ANUNŢ

Spitalul Orășenesc Tîrgu Bujor organizează în data de 25.09.2015 examen de promovare în
grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual pentru funcțiile de:
- referent de specialitate în cadrul biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale;
- asistenți medicali generaliști;
- muncitori.
1. Condiții de desfășurare: Examenul va avea loc la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor după cum
urmează:
Pentru personalul referent de specialitate Managementul Calității Serviciilor Medicale și pentru
asistenți examenul proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise cu o temă aleasă din
tematica de concurs conform anexei la prezentul anunț.
Pentru muncitori examinarea va consta într-o probă practică tema fiind stabilită de comisia de
examinare.
2. Pentru participarea la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- cerere de înscriere aprobată de conducătorul instituției
- să aibă vechimea prevăzută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale
- să fi obținut calificativul foarte bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale
cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani.
Acte necesare pentru dosarul de examen:
- referat de evaluare a personalului propus pentru promovare întocmit de șeful direct și
aprobat de managerul unității;
- adeverință privind îndeplinirea condițiilor de participare la examen.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
-

25.09.2015, ora 11,00 – proba scisă;
28.09.2015, ora 11,00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului;
29.09.2015, până la ora 11,00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele
probei scrise;
30.09.2015, ora 11,00 – afișarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluționarea
eventualelor contestații.
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ANEXĂ

TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE REFERENT MANAGEMENT CALITATE
1. Standarde și proceduri în domeniul calității
2. Elementele de management al calității
3. Termeni referitori la sistemul de management al calității
4. Documentația sistemului de management al calității
5. Îmbunătățirea calității
6. Auditul intern al sistemului de management al calității
7. Certificarea sistemului de management al calității
8. Opt principii de management al calității
9. Managementul calității
10. Managementul riscului
TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE MEDICINĂ INTERNĂ
1. Pneumoniile acute
2. Ciroza hepatică
3. Hipertensiunea arterială
4. Asmul bronșic
5. Cardiopatiile ischiemice
6. Anemiile
7. Insuficiența cardiacă
8. Insuficiența renală
9. Reomatismul articular acut
10. Artopatiile cronice acute
TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NEONATOLOGIE
1. Îngrijirile nou – născutului la termen
2. Adaptarea termică a nou – născutului
3. Icterul fiziologic al nou – născutului
4. Sindromul de detresă respiratorie
5. Îngrijirile imediate ale nou – născutullui, născut la domiciliu
6. Îngrijirile nou – născutului prematur
7. Reanimarea nou – născutului
8. Boala hemolitică a nou – născutului
9. Patologia infecțioasă a nou – născutului
10. Vaccinarea nou – născutului în maternitate
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