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Aprobat,
Manager
Dr.Marcoci Emilia
FIŞA POSTULUI

Anexă la Contractul individual de muncă nr.
Nume şi prenumele:
Denumirea postului: Asistent medical generalist
Secţia: MEDICINĂ INTERNĂ
Gradul profesional al ocupantului postului:
- asistent medical PL PR
I. Descrierea postului:
1. Criterii de evaluare:
- cunostinte si experienta profesionala;
- promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;
- calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate;
- asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate,
disciplina;
- intensivitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum;
- adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate;
- conditii de munca.
2 .Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
- diplomă de absolvire a facultatii de medicina – specialitatea asistenta medicala.
3 .Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului : 4. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:
- Complexitatea postului în sensul cunoaşterii activităţilor specifice;
- Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerinţelor specifice postului
- Principialitate şi comportament etic în relaţiilor cu superiorii şi cu personalul
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde)
a) Ierarhice:
- subordonat : asistent medical sef, medic sef sectie, director medical, manager;
- are subordonaţi: infirmiera, îngrijitoarea de curăţenie.
b) Colaborare:
- colaborează cu personalul din secţiile si compartimentele spitalului.
II. Standardul de performanţă
a ) Cantitatea:
- Numărul de pacienţi ce revine pe durata unei zile variabil în funcţie de necesităţile secţiei
b) Calitatea:
- Numărul de observaţii/reclamaţii primite ca urmare a neîndeplinirii corecte a sarcinilor atribuite
- Gradul de satisfacere a pacienţilor privind serviciile prestate
c) Costuri:
- Utilizarea eficientă a aparaturii şi materialelor sanitare
- Utilizarea raţională a materialelor sanitare
d) Timpul:
- Ocuparea timpului eficient, organizarea activităţii în funcţie de priorităţi
e) Utilizarea resurselor:
- Se apreciază capacitatea de utilizare a resurselor puse la dispoziţie (aparatură, materiale sanitare, medicamente, etc)

1

f) Modul de utilizare:
- Aprecierea gradului în care se integrează în muncă în echipă
- Modul în care pune la dispoziţia colectivului cunoştinţele şi experienţa pe care le deţine
III. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL :
a.desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
b. preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia ( in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il
repartizeaza in salon;
c. informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului intern;
d. acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
e. participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
f. identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si
evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii;
g. prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul
internarii;
h. observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in F.O si informeaza medicul;
k. recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului;
l. raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de
corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavului;
m. observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea
alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;
n. administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc, conform prescriptiei medicale;
o. asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale;
p. pregateste echipamentul, intrumentarul si materialul steril necesar interventiilor;
q. semnaleaza medicului orice modificari depistate (ex. auz, vedere etc);
r. pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii;
s. respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;
t. participa la acordarea ingrijirilor paleative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;
u. supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului intern;
v. efectueaza verbal preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura;
w. pregateste pacientul pentru externare;
x. in caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavru si organizeaza transportul acestuia la morga spitalului;
z. utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si
instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
aa. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul intern , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru
pastrarea iginei si a aspectului estetic personal;
bb. respecta secretul profesional si codul de etca al asistentului medical
cc. respecta si apara drepturile pacientului;
dd. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform
cerintelor postului;
ee. participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
ff. supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine;
gg.participa la activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate;
Atribuţii conform OMS nr. 961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
a.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;
b.cunoaşte şi respectă utilizarea biocidelor încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul II de produs utilizate pentru:
dezinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale prin imersie, dezinfecţia lenjeriei (material
moale);
c.cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante;
d.graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din cadrul unităţii va fi completat şi
semnat zilnic de persoana care efectuează dezinfecţia, ora de efectuare;
e.trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de lucru şi timpul de
acţiune, precum şi concentraţia de lucru.
Atributiile asistentei responsabile de salon conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1101/ 2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare :

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor
adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legatură cu apariţia semnelor
de infecţie la unul dintre pacientii aflaţi în îngrijirea sa;
e) 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;
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f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi
sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
g) semnaleaza medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
h) participă la pregătirea personalului;
i) participă la investigarea focarelor.
ORDIN Nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din
activitati medicale
Art. 64. - Asistenta din unitatile sanitare are urmatoarele atributii:
a)aplica procedurile stipulate de codul de procedura;
b)aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
Atributii conform Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca:
- să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile proprii primite din
partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană,
cât şi alte personae care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
-să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentul.
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi să îl puna a locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii, în special ale maşinilor.aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să comunice imediat medicului sef de sectie orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătătea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
- să aducă a cunoştinţa sefului de sectie accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi /sau serviciul intern de prevenire şi protecţie, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispus de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia
sănătăti şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze , atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau serviciul intern de prevenire şi protecţie, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătăte,
în domeniul sau de activitate
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare a acestora ;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
- să se supună controlului medical periodic pentru a se putea supraveghea starea de sănătăte;
- să participe la instruirea periodică şi să semneze fişa de instruire individuală.
Atribuţii generale:
a) are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu ce
îi revin;
b) se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei;
c) va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter
confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
d) participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI, şi răspunde de însuşirea şi aplicarea acestora;
e) sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activităţii;
f) respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, şi de acţiune în
caz de urgenţă precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător;
g) respectă normele interne şi procedurile de lucru privitoare le postul său;
h) respectă prevederile Regulamentului Intern al unităţii sanitare;
i) execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor, în
limitele respectării temeiului legal.
j. respecta normele de: P.S.I., S.S.M., protectia muncii si cele de mediu inconjurator.
Competenţele asistentului medical
a) Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire;
b) Efectuează următoarele tehnici:
- administreaza tratamentul medicamentos
- tratamente parenterale;
- transfuzii;
- puncţii arterio-venoase;
- vitaminizări;
- imunizări;
- testări biologice;
- probe de compatibilitate;
- recoltează probe de laborator;
- sondaje şi spălături intracavitare;
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- pansamente şi bandaje;
- tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei;
- clisme în scop terapeutic şi evacuator;
- intervenţii pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tapotări, frecţii, etc.);
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- aspiraţia traheobronşică;
- instituie şi urmăreşte drenajul prin aspiraţie continuă;
- îngrijeşte bolnavul cu canulă traheo-bronşică;
- băi medicamentoase, prişniţe şi cataplasme;
- mobilizarea pacientului;
- măsurarea funcţiilor vitale;
- pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale;
- pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice;
- îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.
- prevenirea şi combaterea escarelor;
- montează sonda vezicală iar la bărbaţi numai după ce sondajul iniţial a fost efectuat de medic;
- calmarea şi tratarea durerii;
- urmăreşte şi calculează bilanţul hidric;
- măsurători antropometrice;
IV. Responsabilităţi
a) răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
b) răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
c) răspunde de calitatea şi operativitatea lucrărilor executate;
d) răspunde pentru siguranţa şi integritatea aparaturii cu care lucrează;
e) răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul Intern;
f) răspunde pentru încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor PSI;
g) răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe parcursul derulării activităţii.
V. Limite de competenţă
a) nu transmite documente, date sau orice mesaje confidenţiale fără avizul medicului sef;
b) nu foloseşte numele Spitalului Municipal „ Dr. Eugen Nicoara” Reghin în acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul
medicului sef.
VI. Precizări
- în funcţie de perfecţionarea sistemului de organizare şi a sistemului informaţional şi informatic, de schimbările legislative,
prezenta fişă a postului poate fi completată cu atribuţii, lucrări sau sarcini specifice noilor cerinţe, care vor fi comunicate
salariatului.
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