SPITALUL ORASENESC ABRUD
Secţia / Compartimentul ........................
Anexă la Contractul Individual de Munca nr………/…………

FIŞA POSTULUI
I. DENUMIREA POSTULUI
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Cod C.O.R.:...............
Obiectivele postului: asigură nevoile de îngrijiri generale de sănătate şi furnizează
servicii generale de sănătate de natură preventivă, curativă si de recuperare.
II.DATE PERSONALE:
Nume: .......................
Prenume:.......................
III. SPECIFICAŢIILE POSTULUI
Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale
Calificare de bază:
- Postliceală PL
- Superioara-Studii superioare

Nivel experienţă
- Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice
postului = 6 luni.

Nivel de certificare şi autorizare
Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical
- Asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru
prejudicii cauzate prin actul medical- incheiată anual, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare
IV.POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:
 Subordonat: Manager, Director medical, Medic şef secţie, Asistent şef secţie;
 Are în subordine: personalul auxiliar din secţie;
 Înlocuieşte: alt asistent medical generalist sau asistentul şef secţie (cu menţiune
scrisă).
V.RELAŢII DE MUNCĂ:
 Ierarhice: manager, director medical, medic şef secţie, asistentul şef secţie;
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 Funcţionale: asistenţi medicali, infirmiere, medici din alte departamente, personal
financiar şi administrativ
 De reprezentare:
VI. ACTIVITĂŢILE EXERCITATE CU TITLUL DE ASISTENT MEDICAL
GENERALIST (OUG 144/2008)
 Stabilirea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si furnizarea serviciilor
generale de sanatate, de natura preventiva,curativasi de recuperare
 Administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului
 Protejarea si ameliorarea sanatatii
 Elaborarea de progame si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate
 Facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc.
 Desfasurarea activitatilor de cercetare in domeniul ingrijirilor generale de
sanatate de catre asistentii medicali generalisti licentiati
 Participa la protejarea mediului ambiant
 Intocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifica desfasurata
 Organizarea si furnizarea de servicii de ingrijiri de sanatate comunitara
 Participarea asistentiilor medicali generalisti abilitati ca formatori la pregatirea
teoretica si practica a asistentiilor medicali generalisti in cadrul programelor de
educatie continua
 Pregatirea personalului sanitar auxiliar
 Desfasurarea de activitati de educatie in institutii de invatamint pentru
pregatirea viitorilor asistenti medicali
VII. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform
reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului.
 Respectă regulamentul de ordine interioară.
 Preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ţinuta de
spital şi îl repartizează la salon.
 Informează pacientul/aparţinătorii cu privire la structura secţiei
şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine
interioară (care va fi afişat în 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.
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 Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl
informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul
internării.
 Observă simptomele, starea pacientului, comportamentul, şi le
înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul.
 Pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor
speciale de investigaţii şi tratament.
 Pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii
speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul
bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul
transportului.
 Recoltează produsele biologice pentru examenele de laborator,
conform prescripţiei medicului.
 Răspunde de îngrijirea pacienţilor din salon şi supraveghează
efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp
şi de pat,
 Asigură condiţii pentru satisfacerea nevoilor fiziologice,
schimbării poziţiei bolnavului.
 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură
alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea
alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie.
 Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele,
imunizările, testările biologice etc., conform prescripţiei medicale.
 Asigură monitorizarea specifică a pacientului conform
prescripţiei medicale.
 Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril
necesar intervenţiilor.
 Semnalează medicului orice modificări depistate (de ex: auz,
vedere, imperforaţii anale etc.).
 Verifică existenţa benzii/semnalului de identificare a
pacientului.
 Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării.
 Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a
stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special.
 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru
sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii
practice pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale
aflate în formare.
 Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia
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sau aparţinătorii pentru acordarea acestora.
 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor,
conform regulamentului de ordine interioară.
 Efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient
şi a serviciului în cadrul raportului de tură.
 Pregăteşte pacientul pentru externare.
 În caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică
cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de
conducerea 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 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 nosocomiale.
 Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului
medical
 Consemnează în condica de urgenţă medicamentele
administrate personal bolnavilor din dulapul de urgenţă, în fiecare
tură.
 Răspunde de evidenţa medicamentelor eliberate de farmacie şi
rămase neadministrate bolnavilor pe care îi are sau i-a avut în
îngrijire ( în cazul modificării tratamentului de către medic,
externărilor la cerere, decese, transferuri )
 Respectă şi apără drepturile pacientului.
 Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin
studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform
cerinţelor postului.
 Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali.
 Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de
personalul din subordine.
 Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul
medical şi al îngrijirilor pentru sănătate
 Codifică procedurile medicale pe care le efectuează personal şi
pe cele efectuate de personalul din subordine – în conformitate cu
lista procedurilor australiene ICD 10 AM v.3.0. şi a aplicaţiei DRG
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Naţional 4.0.
VIII. RESPONSABILITATILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST
ÎN PREVENIREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ÎN
CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE O.M.S. nr. 916/ 2006 şi cu
prevederile„ Gidului practic de management al expunerii accidentale la produse
biologice”elaborat de MS şi DGSPISS/ 2004

 Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă
(alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc)
 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă
( în special spălarea şi dezinfecţia mâinilor) cât şi regulilor de
tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;
 Pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă condiţiile de
păstrare a sterilelor şi utilizarea lor în limita termenului de
valabilitate;
 Răspunde de curăţenia saloanelor, controlează igiena
însoţitorilor şi face educaţie sanitară;
 Ajută la păstrarea igienei personale a pacientilor;
 Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţiile periodice efectuând
împreună cu personalul în subordine curăţenia şi pregătirea pentru
dezinfecţie;
 Respectă măsurile de izolare stabilite;
 Declară asistentei şefe orice îmbolnăvire acută sau cronică pe
care o prezintă ( stare febrilă, infecţie acută respiratorie, digestivă,
cutanată, boală venerică ).
 Supraveghează şi ia măsuri de respectare a normelor de igienă
de către vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerării în
saloane );
 Asigură sau efectuează schimbarea la timp a lenjeriei de pat şi
de corp a pacientilor precum şi a lenjeriei de la sălile de tratament şi
consultaţie;
 Supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei
bolnavilor imobilizaţi;
 Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în
dotare;
 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul
echipamentului de protecţie de către infirmiere în cazul în care
acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor, la
alimentarea bolnavilor imobilizaţi;
 Răspunde şi după caz efectuează prelucrarea sanitară a
pacientului la internare.
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 În caz de expunere profesională la produse biologice respectă
atribuţiile prevăzute în „Metodologia de supraveghere şi control al
accidentelor prin expunere la produse biologice la personalul care
lucrează în domeniul sanitar” – capitolul: atribuţiile persoanei
accidentate
 Interzicerea accesului în saloane a mai mult de un vizitator la un
pacient, purtarea obligatorie de către aceştia a echipamentului de
protecţie şi triajul epidemiologic al aparţinătorilor la intrarea în
secţie.
 Igiena riguroasă a tegumentelor şi lenjeriei pacientilor imobilizaţi
prin supravegherea efectuării de către infirmieră a toaletei zilnice pe
regiuni şi schimbarea lenjeriei de pat şi de corp de câte ori este
nevoie.
 Asigurarea mobilizării pasive şi schimbarea poziţiei pacientilor
imobilizaţi la pat la interval de două ore, pentru prevenirea escarelor
de decubit;
 Păstrarea condiţiilor de asepsie la instalarea sondelor vezicale şi
schimbarea periodică a acestora ( la maxim 3 săptămâni ) de
asemenea în condiţii de asepsie;
 Asigurarea igienei riguroase a manevrelor de instalare şi
întreţinere a sondelor nazo-gastrice de alimentaţie la bolnavii nutriţi
artificial.
 Respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale ale secţiei în
conformitate cu regulamentul de ordine interioară şi cu legislaţia în
vigoare.
 Supraveghează respectarea de către infirmiera din subordine a
prevederilor legislatiei in vigoare privind colectarea, ambalarea,
transportul, depozitarea şi manipularea lenjeriei murdare şi a celei
curate, la nivelul secţiei.
 Participă la şedinţele organizate de asistenta şefă în scopul
instruirii personalului cu privire la prevederile normativelor legale
în vigoare şi respectă aceste prevederi.
IX. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGISLAŢIEI IN VIGOARE ORDINULUI M.S.F. nr. 1226 /
03.10.2012
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
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Aplică procedurile stipulate în codul de procedură – cu privire la:
a. Colectarea şi separarea deşeurilor rezultate din activitatea
medicală pe categorii:

Deşeuri nepericuloase

Deşeuri periculoase:
o Deşeuri anatomo – patologice;
o Deşeuri infecţioase;
o Deşeuri înţepătoare – tăietoare;
o Deşeuri chimice şi farmaceutice
b. Ambalarea deşeurilor
c. Depozitarea temporară a deşeurilor;
d. Supraveghează respectarea de către personalul auxiliar din
subordine a normelor de igienă şi securitate în transportul deşeurilor
periculoase în incinta unităţii sanitare;

Aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea
cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei
naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor.
X. ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST CONFORM
LEGISLATIEI IN VIGOARE OMS 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale









Iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul
prescriptor;
Recoltează eşantioanele pre-transfuzionale, completează şi
semnează formularul „cerere de sânge” pentru unitatea de transfuzie
sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pre-transfuzionale
Efectuează controlul ultim pre-transfuzional la patul pacientului;
Efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează
pacientul pe toată durata administrării şi în următoarele ore;
Înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim
pre-transfuzional şi toate informaţiile relevante privind procedura
efectuată;
În caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile 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

XI. APLICAREA NORMELOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ (NSSM) ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI)
 APLICAREA NSSM
 Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente;
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 Fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie,
solicitându-se sprijinul tuturor persoanelor necesare;
 Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de
siguranţă, respectând întocmai regulamentele de exploatare şi NSSM
specifice locului de muncă;
 Starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este
verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare;
 Legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi
aplicate cu stricteţe, conform cerinţelor de la locul de muncă
 APLICAREA NORMELOR DE PSI
 Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu
prevederile PSI în vigoare;
 Responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate
corespunzător în activitatea zilnică;
 Echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de
muncă;
 Starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor
normelor în vigoare
 SESIZEAZĂ, ELIMINĂ ŞI / SAU RAPORTEAZĂ PERICOLELE CARE
APAR LA LOCUL DE MUNCĂ
 Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru
intervenţie;
 Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri,
conform instrucţiunilor;
 Starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI este
raportată persoanelor abilitate prin procedura specifică locului de muncă;
 RESPECTAREA PROCEDURILOR DE URGENŢĂ ŞI DE EVACUARE
 În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele
abilitate PSI precum şi serviciile de urgenţă;
 Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător;
 Primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu
utilizarea materialelor sanitare specifice;
 Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de
urgenţă
XII. MENŢIUNI SPECIALE

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul
stagiilor de instruire practică.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor
de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:
 spirit de observaţie
 analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor
şi progreselor pacientului
 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi
respect
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 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit
 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare
distributivă
 instituirea actului decizional propriu
 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
 manualitate şi responsabilitate
 discreţie, corectitudine, compasiune
 solidaritate profesională
 valorizarea şi menţinerea competenţelor
 informarea, participarea, evaluarea performanţei
 reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi
 susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.
 Timp de munca 8 ore.
 Efectueaza si alte atributii stabilite de Directorul medical si Manager in functie
de necesitatile institutiei.

MANAGER
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