SPITALUL DE PSIHIATRIE SFANTA MARIA
LOCALITATEA VEDEA
JUDETUL ARGES

APROBAT,
MANAGER

FISA POSTULUI
POSTUL : ASISTENT MEDICAL
COD COR 222101
SECTIA /COMPARTIMENTUL : Compartimentul de cronici cu internare de lunga durata
Cerintele postului :
a) studii : Sc. Postliceala Sanitara
a) vechimea : 6 luni vechime ca asistent medical
b) Relatii :
Ierarhice : se subordoneaza directorului medical, medicului sef de setie ( medicului
coordonator) , asistentului sef ( asistentului coordonator de sectie )
are in subordine personalul auxiliar din sectie
functionale : cu ceilalti asistenti din spital , compartimentele functionale din cadrul
spitalului , cu farmacia si laboratorul
de colaborare : colaboreaza cu medicul , psihologul , asistentul social ,personalul
mediu sanitar din sectie, toate compartimentele , sectiile , serviciile

Ocupant post : ______________________________

Atribuţii, sarcini










primeşte bolnavii internaţi şi ajută la acomodarea acestora privind condiţiile de cazare
şi de respectare a prevederilor regulamentului intern ;
participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea
explorărilor diagnostice şi a tratamentului, regimul alimentar şi igiena bolnavului ;
administrează personal, conform indicaţiilor medicale medicamentele prescrise
bolnavilor ;
supraveghează în permanenţă starea bolnavilor înscriind zilnic în foaia de observaţie
temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra
oricărei modificări în evoluţia bolnavilor ;
programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte secţii
cu laboratoare şi-i însoţeşte ;
răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor ;
ajută bolnavii la păstrarea igienei personale ;
asigura si raspunde de ordinea si curatenia in saloane, de intretinerea igienică a patului
şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
asigură şi răspunde de buna utilizare şi păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu
care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi
inventarului moale existent în dotarea saloanelor pe care le are în grijă ;




























se integrează în graficul de muncă pe ture stabilit şi predă în scris, la ieşirea din tură
situaţia şi planul de investigaţii şi tratament al bolnavilor asistentei care intră în tură
sau asistentei şefe ;
se preocupă în absenţa medicului de culegerea informaţiilor de la aparţinători în
vederea completării anamnezei obiective a bolnavilor ;
participă la toate acţiunile psiho şi ergoterapice organizate în secţie ;
supraveghează efectuarea activităţilor ergoterapice în conformitate cu indicaţiile
medicului ;
urmăreşte şi consemnează reacţia bolnavilor în raport cu obiectul muncii precum şi
preferinţele bolnavului pentru un anumit gen de activitate ;
urmăreşte ca activitatea de ergoterapie să aibă , în primul rând un caracter medical scoate bolnavul din activitate la primele semne de oboseală ;
urmăreşte asigurarea condiţiilor cât mai prielnice desfăşurării activităţii (iluminat,
aerisire, poziţii comode etc.);
răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia muncii ;
întocmeşte evidenţa produselor obţinute , in activitatea ergoterapeutică;
acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţa în salon;
recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiilor
medicului;
se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte
forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;
inlocuieste asistentul medical sef si îi preia responsabilitatile pe perioada cand acesta
lipseste din unitate ;
in perioada in care este sef de tura preia atributiile asistentului sef si anume :
îndrumă şi contolează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar
din secţie ;
asigură primirea bolnavilor din secţie, precum şi îndrumarea acestora asupra
prevederilor regulamentului de ordine interioară a spitalului referitor la drepturile şi
îndatoririle bolnavilor internaţi ;
semnalează medicului şef de secţie/ medicul de garda, aspecte deosebite cu privire la
evoluţia şi îngrijirea bolnavilor ;
organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi
auxiliar sanitar cu care ocazie se analizează evenimentele din ultimele 24 de ore,
stabilindu-se măsurile necesare ;
însoţeşte medicul şef de secţie/medicul de garda la vizită, consemnează şi asigură
îndeplinirea de către personalul în subordine a tuturor indicaţiilor date de acesta;
ţine evidenţa mişcării bolnavilor, şi trimite situaţia locurilor libere la registratură
medicală ;
întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie, organizeaza şi asistă la
distribuirea mesei ;
asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea
tratamentului potrivit indicaţiilor medicale ;
asigură păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic ;
se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentului curent şi
de urgenţă ;
răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice
controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a
bolnavilor internaţi ;












































supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători;
controlează măsurile de supraveghere şi securitate ale bolnavilor ;
respectă regementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combatera
infecţiilor nosocomiale;
respectă şi apără drepturile pacientului;
respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea
infecţiilor nosocomiale;
supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform
regulamentului intern;
respecta codul deontologic medical;
respecta confidentialitatea si anonimatul pacientilor;
exista timp alocat pentru a participa la activitatea de imbunatatirea calitatii;
respecta Regulamentul Intern;
respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern;
respecta Normele privind Situatiile de Urgenta , PSI , si Protectia Civila , conf Legii
481/2004 si Legii 307/2006 , Ordinului MAI 71/2005 , Ord. MI 163/2007
Competentele asistentului medical debutant :
1.stabileste prioritatile pivind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijiri
2.efectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale ;
- punctii venoase;
- vitaminizari;
- testari biologice;
- recoltare de probe de laborator;
- pansamente si bandaje;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare , drenaj postural, umidificare,
vibratie , tapotari , frectii );
- oxigenoterapie;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo- bronsica;
- mobilizarea pacientului ;
- masurarea functiilor vitale;
- pregateste pacientul pentru explorari functionale ;
- pregateste pacientul pentru investigatii specifice ;
- ingrijirea ochilor , mucoasei nazale , a mucoasei bucale , etc;
- prevenirea si combaterea escarelor ;
- montarea sondei vezicale la barbati si la femei;
- calmarea si tratatea durerii ;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric ;
- verifica si raspunde de existenta benzii de identificare a pacientului;
- insoteste pacientul pentru efectuarea diverselor investigatii radiologice ( irigoscopii ,
colecistografii , colangiografii , urografii , cistografii );
Responsabilitati :
Raspunde de : inventarul personal
inventarul sectiei
de corectitudinea datelor statisitice raportate




respectarea normelor de protectie a muncii
Este interzis fumatul in incinta unitatii.

Obligatii ce revin salariatiilor privind situatiile de urgenta conform legii 307/2006
 sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor;
 la terminarea programului de lucru sa se verifice aparatura electrica starea ei de
functionare) si deasemenea scoaterea acesteia din priza;
 sa anunte imediat despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii
sau despre producerea unor incendii si sa actioneze cu mijloace existente pentru
stingerea acestora;
 sa acorde primul ajutor,cand si cat este rational posibil,semenilor,din initiativa
proprie sau la solicitarea victimelor,conducerii,pompierilor;
 sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor , instalatiile
echipamentul sau dispozitivul de lucru;
 sa utilizeze instalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele,potrivit
instructiunilor tehnice;
 sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca,in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta,referitoare la producerea incendiilor;
 sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 respecta normele privind Sanatatea si Securitatea in Munca conf. Legii 319/2006;
Obligatiile si drepturile salariatiilor privind legea securitatii si sanatatii nr. 319/2006
 fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa,precum si cu instuctiunile primite din partea angajatorului,astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana,cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca;
 sa utilizeze corect masinile , aparatura , uneltele , substantele periculoase
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si,dupa utilizare,sa
il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 sa nu procedeze la scoaterea din functie,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii,in special ale masinilor,aparaturii
uneltelor,instalatiilor tehnice si cladirilor,si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 sa comunice imediat angajatorului sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
 sa coopereze cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati,atat timp cat este
necesar,pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
 sa coopereze,atat timp cat este necesar,cu angajatorul sau cu lucratorii
desemnati,pentru a permiteangajatorului sa se aigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitatea si sanatatea,in
domeniul sau de activitate;









sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
salariatii au dreptul la informare si instruire,la asigurarea securitatii si sanatatii;
sa fie informati despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
sa li se acorde echipamente individuale de protectie si echipamente de munca fara
pericol pentru securitatea si sanatatea lor;
sa li se acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou , in cazul
degradarii sau pierderii calitatilor de protectie;
sa li se acorde alimentatie de protectie obligatoriu si gratuit persoanelor care
lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru;

Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:
 participarea la proiectarea , realizarea si dezvoltarea SMC ;
 propune politici si obiective pentru domeniul calitatii ;
 indeplineste prevederile din documentele sistemului de management al calitatii
 identifica , raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele
neconforme.
Criteriile de evaluare profesionala cf.OMS 1229/2011
 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
 Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in
normativele de consum
 Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
 Conditii de munca
Completare cf. Ordinului 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



aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Completare cf.Ordinului 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 legătură cu
apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii 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;
f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul
spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată
asistenţei medicale;
h) participă la pregătirea personalului;
i) participă la investigarea focarelor.

Vizat
Director medical,
_______________________

Vizat
Asistent sef ,
____________________

numele si prenumele _________
data __________
semnatura ______________

